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Wrzesień to idealna pora na dopełnienie kolekcji słoików w naszej do-
mowej spiżarni. Powoli kończą się krajowe owoce i sezonowe warzywa. 
Najwyższy czas obok już przyszykowanych ogórków ustawić śliwkowe 
powidła, jabłkowe kompoty, paprykę konserwową, dynię i to, co wyda  
nam się niezbędne podczas długiego czekania na kolejne lato.

Gdy już wszystko dopniesz na ostatni guzik, możesz oddać się błogie-
mu lenistwu i odrobinę się zrelaksować podczas przyjemnej eko kąpie-
li, popijając ziołowe herbatki. Na szczęście w Twoim ulubionym sklepie 
ekologiczne świeże owoce i warzywa są dostępne cały rok. Dzięki temu  
bez trudu szybko przygotujesz sobie i swojemu dziecku bogate w witami-
ny posiłki do pracy i szkoły.

W październiku koniecznie zarezerwuj sobie czas i odwiedź eko Targi. Je-
żeli lubisz być na bieżąco z nowymi trendami w branży bio ucieszy Cię 
fakt, że tej jesieni odbędą się aż dwa wielkie wydarzenia. W terminie 11-
13 października gorąco zapraszam na Pierwsze Międzynarodowe Targi 
Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO w Warszawie. Niespeł-
na tydzień później, bo 18-20 października będziemy mieli okazję spotkać  
się po raz kolejny na znanych i lubianych Targach NATURA FOOD & 
beECO w Łodzi.

MENU:
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Co i jak zamknąć w słoiku? EKO SPIŻARNIA czyli...

Suszenie 
Składniki oczyszczamy/myjemy, kroimy 

na mniejsze kawałki, rozkładamy, suszymy 
w dehydratorze/suszarce/piekarniku/słońcu/

powietrzem. Przechowujemy w szczelnym 
opakowaniu w chłodnym miejscu.

• Grzyby np.: borowiki, podgrzybki, koźlarze
• Owoce np.: jabłka, śliwki, gruszki, morele, 

jagody, morwę, banany, żurawinę, wiśnie, 
skórka z cytryny, pomarańczy.

• Warzywa np.: pomidory, papryka, 
włoszczyzna

• Zioła np.: natka pietruszki, koperek, 
tymianek, majeranek, bazylia, mięta, rumianek

Konserwowanie
Umyte składniki przekładamy 

do słoików i zalewamy octową zale-
wą (wytrawną lub słodką), 

zakręcamy i pasteryzujemy.
• Grzyby np.: podgrzybki, borowiki, 

kurki, rydze, maślaki, opieńki, 
czubajka kania, pieczarki

• Warzywa np.: ogórki, papryka, 
szczaw, marchew, dynia, cebula
• Owoce np.: patisony, gruszki, 

pigwa, śliwki

Fermentacja... Mrozenie... Pasteryzacja...
.

Redaktor naczelny portalu:

Na pewno dużo już słyszałeś o ogromnych ilościach mar-
nowanej żywności oraz jednorazowych opakowaniach.
Odpowiedzią na te problemy może być re-
cykling lub styl życia zero waste. Pomimo  
że zarówno recykling, jak i zero waste są modne  
i wszyscy o nich czytają, mało kto decyduje  
się naprawdę wprowadzić je do swojego życia.  
Z jednej strony słyszymy, że plastik jest zły,  
ale z drugiej strony, gdybyśmy teraz zdecydo-
wali się wyrzucić wszystkie posiadane plasti-
kowe opakowania, przyczynilibyśmy się tylko  
do powstania jeszcze większej ilości śmieci.  
Dla mnie złotym środkiem jest więc zużycie 
tego, co posiadam, a następnie zastąpienie 
tych przedmiotów drewnianymi, szklanymi  
lub metalowymi odpowiednikami. Dobrym 
rozwiązaniem na start jest nabycie materiało-
wej torby na zakupy lub tak jak moja przyja-
ciółka używanie jednej butelki, każdego dnia 
wypełniając ją świeżą wodą. To co najmniej

365 mniej wyrzuconych plastikowych butelek  
i reklamówek w ciągu roku! 

Co ciekawe, jeśli pomyślimy o naszych bab-
ciach, to ich styl życia idealnie wpisywał  
się w obecne trendy zero waste. Kiedyś  
w kuchni nie używało się plastiku i właściwie 
nic się nie marnowało, niezjedzone rzeczy były 
przetwarzane lub zamrażane. Nadmiar owo-
ców przerabiano na kompoty, dżemy i soki,  
a warzywa i grzyby suszono, konserwowa-
no lub kiszono. Wszystko przechowywano  
w szkle – jak najbardziej ekologicznym materiale  
– lub kamionkach.

Przetworzenie lub zamrożenie żywności, któ-
ra miałaby się zmarnować, wyjdzie z korzyścią  
dla naszego zdrowia, kieszeni i Planety. 



Warto wiedzieć: Przetwory przechowujemy w chłodnym i ciemnym miejscu. Im więcej 
dodatku słodu, soli i kwasku w przetworach, tym dłużej można je przechowywać.

Mrożenie 
Przygotowane partie produktów 
mrozimy w pojemnikach. Owoce 

i warzywa, a także pierogi dobrze 
jest wstrząsnąć po godzinie 

od rozpoczęcia mrożenia, aby 
rozdzielić składniki. Gotowe dania 

(zupy, gulasze, wędliny, mięso) 
mrozimy w małych porcjach. 

Warzywa takie jak kalafior, fasolka 
szparagowa, grzyby warto 

blanszować przez zamrożeniem.

Nie mrozimy:
- dań ciepłych (przed mrożeniem należy je wystudzić do temperatury pokojowej)

- warzyw i owoców zawierających dużo wody (ogórków, pomidorów, sałaty, arbuza, pomarańczy itp.)
- produktów rozmrożonych

- miękkich serów
- produktów zawierających żelatynę.

Dżemy, konfitury, musy 
Umyte składniki (możemy mieszać w różnych 

proporcjach) wrzucamy do garnka, gotujemy, 
odparowujemy wodę, słodzimy, przekładamy 

do słoiczków i pasteryzujemy.
• Owoce np.: jabłka, gruszki, śliwki (śliwkowych 
powideł nie trzeba dosładzać), wiśnie, czereśnie, 
jagody, jeżyny, porzeczki, agrest, aronia, czarny 

bez, truskawki, malina, borówka, żurawina, 
płatki róży, morela, brzoskwinia

• Warzywa np.: buraki, cebula, zielone pomidory

Fermentacja 
Do słoika wkładamy umyte składniki 
i zalewamy wodą z solą. Do warzyw 
możemy dodać: czosnek, liść lauro-
wy, ziele angielskie, koper i chrzan. 

Słoik zakręcamy.
• Warzywa np.: ogórki, buraki, 

papryka, czosnek, cebula, kapusta, 
marchew, pasternak, rzodkiew, 
topinambur, seler, pietruszka

Pasteryzacja
Wyparzamy słoiki i zakrętki, do słoików wkładamy 
przetwory, zakręcamy, zanurzamy w garnku z wodą 
wyłożoną ściereczką. Słoiki w garnku powinny być 
podobnej wysokości, zatopione na 2/3 wysokości. 

Czas gotowania zależy od wielkości słoików i ich 
zawartości od 5 do 30 minut, surowe mięso 

gotujemy w słoiku przez ok. 2 godziny.
• Pasteryzujemy np.: soki, dżemy, konfitury, 

leczo, gulasze warzywne i mięsno – warzywne, 
domowe konserwy.

Soki 
Wykorzystujemy sokownik lub zago-
towujemy owoce, słodzimy, filtruje-
my, pasteryzujemy, resztki owoców 

wykorzystujemy do dżemów lub 
domowej roboty wina.

• Owoce np.: aronia, czarny bez, po-
rzeczka, borówka, winogrona, 

truskawka, malina, wiśnia, 
żurawina, pigwa



BIO produkty
firmy amylon

NOWOŚĆ!

BEZ GLUTENU

+  Więcej produktów 
na www.bioplanet.pl
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Już od najmłodszych lat uczymy się, jak ważne dla naszego zdro-
wia i zachowania harmonii na świecie jest czyste środowisko. Jed-
nak na co dzień w domowym zaciszu również możemy zatrosz-
czyć się o naszą planetę. Wystarczy zastosować kilka prostych 
zasad, które pozytywnie wpłyną na środowisko i dodatkowo za-
sobność naszego portfela. Najlepiej zacząć od kuchni. To właśnie 
tam często marnujemy duże ilości żywności. Przedstawiamy kilka 
prostych zasad jak temu zapobiec.

1. UNIKAJ KUPOWANA NA ZAPAS
Pamiętaj, aby kupować tylko to, czego aktualnie potrzebujesz. 
Gromadzenie większych zapasów żywności, szczególnie tej świe-
żej, np. chlebów, serów, jogurtów może spowodować, że nie zdą-
żysz ich zjeść i będziesz zmuszony część wyrzucić.

2. PILNUJ DATY PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
Zwłaszcza jeżeli robisz zakupy na dłużej. Pamiętaj, aby układać 
je w szafkach i lodówce głębiej w kolejności od tych, które mają 
najdłuższą datę przydatności do spożycia i mogą poczekać.

3. PLANUJ POSIŁKI
Planowanie posiłków i robienie listy zakupów to podstawa. Dzięki 
temu będziesz mieć pewność, że w Twojej kuchni znajdzie się tyl-
ko to, czego potrzebujesz i wykorzystasz do przygotowania posił-
ków na kilka dni. Dzięki temu niczego nie zmarnujesz.

4. ODPOWIEDNIO PRZECHOWUJ ŻYWNOŚĆ
Jeżeli będziesz przechowywać żywność zgodnie ze wskazówkami 
na opakowaniach, dłużej zachowasz jej świeżość. W przypadku 
produktów nieprzetworzonych lub niespakowanych nie jest to już 
takie proste. Odpowiednie ulokowanie w lodówce (patrz: gra-
fika obok) pozwoli kontrolować Ci przydatność do spożycia.

Nie wszystkie warzywa i owoce wymagają przechowywania 
w lodówce. Owoce tropikalne, jabłka, gruszki, pomidory, 
ziemniaki, cebulę oraz ogórki przechowuj w temperaturze 
pokojowej. Oleje oraz produkty z dużą ich zawartością trzy-
maj w szczelnie zamkniętych (najlepiej szklanych) pojemni-
kach, z dala od słońca. Wysokie temperatury mogą powodować  
ich jełczenie.

Mrożenie to dobry sposób na przechowywanie żywności, która  
po niedługim czasie mogłaby trafić do kosza. Dotyczy to zarówno:
• pieczywa (które zamrożone świeże wyśmienicie smakuje  

po jego rozmrożeniu), najlepiej zamrażać pieczywo podzie-
lone na kromki, możemy podgrzać je jeszcze zamrożone  
na patelni na małym ogniu, w tosterze lub piekarniku;

• mięsa (niektórzy twierdzą, że nabiera kruchości, delikatności) 
i owoców morza;

Kuchenny recykling
Czyli jak zadbać o środowisko i przy okazji zaoszczędzić.

GÓRNE PÓŁKI W LODÓWCE
Panuje na nich najwyższa temperatura, 
dlatego układaj na nich produkty, które 

nie wymagają mocnego chłodzenia, 
np. nabiał, sery, masło, jaja, jogurty, 

konfitury.

ŚRODKOWE PÓŁKI W LODÓWCE
Są idealnym miejscem do przechowywa-
nia świeżego mięsa lub produktów mię-
snych. Możesz na nich umieścić również 

przygotowane przez siebie potrawy,  
ale zawsze w zamkniętych garnkach  

lub pojemnikach - najlepiej szklanych.

DOLNA PÓŁKA, SZUFLADY W LODÓWCE
to miejsce na warzywa i owoce. Jest  

w nich nieco wyższa wilgotność,  
niż w pozostałych częściach lodówki  

i przypomina warunki piwniczne.

Drzwi lodówki
Tu możesz przechowywać wszelkie słoiki, napoje, soki 
oraz niektóre oleje roślinne (lniany) wymagające prze-

chowywania w lodówce .

PRZECHOWYWANIE W LODÓWCE

• owoców jagodowych (porzeczki, jagody, maliny), pestko-
wych (wiśnie, czereśnie, morele), banany) - możemy je wy-
korzystać do kompotów, koktajli i lodów;

• warzyw korzeniowych i liści - umyte i pocięte, przygoto-
wane już do użycia;
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5. WYKORZYSTUJ „RESZTKI”!
Zastanów się, czy żywność lub resztki, 
które lądują w koszu, mogą się jeszcze 
przydać. W ten sposób nie tylko zadbasz 
o środowisko, ale również sporo zaosz-
czędzisz.

Kilka sposobów na wykorzystanie 
„resztek”:
• Gotując rosół nie wyrzucaj ugotowa-

nych warzyw i mięsa, przyrządź z nich 
sałatkę jarzynową, pasztet, omlet, lub 
np. Pierożki z mięsem na sposób 
azjatycki.

• Obierki warzywne (wcześniej dokład-
nie myjemy warzywa, a korzeniowe 
szorujemy), gałązki lub „końcówki” 
warzyw wkładaj do woreczka i zam-
rażaj, gdy uzbiera się ich wystarczają-
ca ilość będą stanowić świetną bazę 
rosołu lub bulionu warzywnego, np. 
Bulion warzywny z wakame i szał-
wią.

• Z chleba, który nie jest pierwszej 
świeżości zrób tosty lub grzanki,  
np. Grzanki do zupy.

• Po wyciśnięciu soku z warzyw i owo-
ców nie wyrzucaj pulpy, może stać 
się składnikiem burgerów wegeta-
riańskich lub dodatkiem do tradycyj-
nych kotletów lub ciasteczek i ciast, 
np. Ciasto marchewkowe bez pie-
czenia.

• Jeżeli przygotowujesz domowe 
mleka roślinne zachowaj resztki  
po jego odsączeniu, mogą posłużyć 
do wykwintnych ciast z masą orze-
chową, koktajli, deserów, placuszków  
lub ciastek, np. Kokosanki zero wa-
ste lub ciasteczka z pulpy marchew-
kowej i kokosowej razem - Ciastecz-
ka marchewkowo kokosowe.

• Wysuszone i zmielone w młynku 
skórki cytrusów mogą urozmaicić 
smak babeczek z kremem, ciast i her-
bat.

• Gdy w szafce zalegają Ci bakalie,  
a w lodówce resztka ciast lub innych 
słodyczy zrób bajaderkę, zapiekankę, 
np. Zapiekane owoce z grzankami 
z drożdżówki.

• Gdy w szafce masz końcówki różnych 
kasz, możesz to wszystko zmieszać  
i przygotować, np. Chleb samo ziar-
no gdzie wrzucasz te nasiona i pestki, 
które akurat zalegają Ci w szafkach.

• Pozostałości makaronu możesz za-
piec lub poddusić z warzywami, owo-
cami lub przygotować orzeźwiającą 
sałatkę, np. Makaronowa sałatka  
z fetą, oliwkami i pomidorami.

PIEROŻKI Z MIĘSEM  
NA SPOSÓB AZJATYCKI

SKŁADNIKI (2 porcje):
ciasto:
mąka pszenna - 1 szklanka
gorąca woda - 1/2 szklanki
sól - 1 szczypta
farsz:
gotowane mięso z rosołu - 2 szklanki
cebula dymka - 1/2 pęku
czosnek - 1 ząbek
sos ostrygowy, sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę wsypujemy do miski. Wlewamy bardzo 
gorącą wodę mieszając ją drewnianą łyżką 
lub szpatułką. Kiedy ciasto trochę przesty-
gnie wyjmujemy je na deskę i wyrabiamy kilka 
minut. Odstawiamy na 15 minut pod przy-
kryciem. Mięso bardzo drobno siekamy, do-
dajemy posiekaną dymkę, posiekany drobno 
czosnek i przyprawy, mieszamy. Ciasto dzieli-
my na kawałki wielkości małego orzecha wło-
skiego, rozwałkowujemy na okrągłe placki. Na 
każdym kładziemy dużą łyżkę nadzienia, za-
lepiamy formując sakiewkę. Gotowe pierożki 
parujemy w parowarze przez 10 minut. Świet-
nie smakują ze słodko-ostrym sosem chilli. 
Surowe pierożki można mrozić. Do parowania 
wkładamy je wtedy zamrożone i parujemy ok. 
15 min.

Iwona Kuczer

45 min
BULION WARZYWNY 
Z WAKAME I SZAŁWIĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron z ryżu tajskiego - 50 g
końcówki i obierki włoszczyzny - 150 g
por - kawałek
wodorosty wakame - 1 łyżeczka
pestki dyni - 1 łyżeczka
świeże listki szałwii lub tymianku - kilka
cytryna - 2 plastry
sos tamari bezglutenowy - 1 łyżka
liść laurowy, ziele angielskie - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wakame namoczyć przez 40 min (po 20 min 
zmienić wodę). Obierki i resztki warzyw po-
kroić na mniejsze części i zagotować w wo-
dzie wraz z wodorostami. Do wywaru dodać 
liść laurowy, ziele angielskie i sos tamari, por 
- gotować na małym „ogniu”. Gotowy bulion 
podać z ugotowanym makaronem, listkami 
szałwii, pestkami dyni i plasterkiem cytryny.

Magdalena Nagler (foodmania)

60 min

CIASTO MARCHEWKOWE
BEZ PIECZENIA

SKŁADNIKI (10 porcji):
pulpa marchewkowa - 1 szklanka
wiórki lub płatki kokosowe - 1 szklanka
płatki owsiane - 1 szklanka
suszone daktyle - 1 szklanka
cynamon w proszku - 1 łyżeczka
imbir w proszku - 1/2 łyżeczki
olej kokosowy - 6 łyżek
karob - 5 łyżek
syrop klonowy lub syrop z agawy - 1 łyżka
masło orzechowe lub tahini - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki na ciasto (pulpa, płatki 
kokosowe i owsiane, daktyle, cynamon i im-
bir) blendujemy do uzyskania zwartej masy. 
Przekładamy do ceramicznej lub szklanej 
formy. Wyrównujemy wierzch. Składniki na 
polewę (rozpuszczony olej kokosowy, karob, 
słód i tahini lub masło orzechowe, mieszamy. 
Polewamy ciasto. Umieszczamy w lodówce na 
minimum 1 h.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

15 min

GRZANKI DO ZUPY

SKŁADNIKI (3 porcje):
kromki pieczywa - 6 szt.
zioła prowansalskie, tymianek - po 1 łyżeczce
czosnek - 1 ząbek
oliwa - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Chleb pokrój w kostkę (ok. 1 cm). Do miski 
wlej oliwę, wsyp zioła i tymianek. Dodaj prze-
ciśnięty czosnek i wymieszaj. Do przygotowa-
nej zalewy wrzuć pokrojony chleb i dokład-
nie wymieszaj, uważając, aby grzanki się nie 
rozpadły, ale tak, by każda była obtoczona w 
ziołach i oliwie. Grzanki wrzuć na rozgrzaną 
patelnię i co jakiś czas przewracaj, aż się pięk-
nie zrumienią. Grzanki możesz przechowywać 
w szczelnym pojemniku przez kilka dni.

Agata Dominiak (wegeweda) 

10 min



KOKOSANKI
ZERO WASTE

SKŁADNIKI (1 porcja):
pulpa kokosowa po przygotowaniu mleka kokosowego - 1 szklanka
dojrzały banan - 1 szt.
rozpuszczony olej kokosowy - 2 łyżki
syrop z agawy - 2 łyżki
mąka kukurydziana - 1 łyżka
mąka jaglana - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki ciastek wymieszaj ze sobą. Wyłóż blachę papie-
rem do pieczenia. Dłońmi formuj niewielkie ciastka i układaj na blasze. 
Piecz w temperaturze 180°C około 10-15 minut.

Agata Dominiak (wegeweda) 

20 min

CIASTECZKA MARCHEWKOWO
- KOKOSOWE

SKŁADNIKI (12 porcji):
pulpa z marchewki - 1 szklanka
pulpa z kokosa - 1/2 szklanki
bezglutenowe płatki owsiane - 1/2 szklanki
olej kokosowy - 80 ml
rodzynki - 1 garść
cynamon mielony - 1 łyżeczka
syrop klonowy, cukier kokosowy lub inny słód - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Wszystkie składniki mieszamy. Następ-
nie formujemy ciasteczka o średnicy 6-7 cm. Układamy na kratce wy-
łożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 30 minut w tempera-
turze 180°C.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

40 min

MĄKA JAGLANA BIO 
- BIO PLANET

polecamy !

100 %

ekologiczne

uluBIOne
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SPOSOBY NA „RESZTKI”

• Przerabiać owoce w całości - wyci-
snąć sok z owoców, zawekować go,  
a następnie z pozostałej pulpy wy-
konać dżem: Sok i dżem z sokow-
nika

• Z różnego rodzaju owoców przygo-
tować kompoty lub owoce zaweko-
wane jedynie z cukrem. Gdy mamy 
trochę więcej czasu zróbmy dżemy, 
konfitury, musy.

Istnieją również inne sposoby wykorzy-
stywania resztek jedzenia, czy tzw. orga-
nicznych odpadów.

• Zmielone skorupki jaj nałożone  
na zmywak pomogą usunąć przypa-
lenia z każdego garnka, a przy tym 
nie podrażnią naszej skóry.

• Skórka z banana może posłużyć, 
jako domowy wybielacz do zębów 
– należy przez 2 minuty wewnętrz-
ną częścią wmasowywać ją w zęby  
i gotowe! Co ciekawe liście kwiatów 
doniczkowych czyszczone w ten sam 
sposób nabiorą błysku. Skórka z ba-
nana ma również inne zastosowanie 
– pocięta na kawałki i zakopana wo-
kół rośliny odstrasza mszyce.

• Obierki po warzywach i owocach 
można wykorzystać do przygotowa-
nia domowego kompostu. To szybki 
i tani sposób na wartościowy nawóz. 
Wystarczy wybrać miejsce osłonięte 
od wiatru, ułożyć warstwę gałązek, 
na to warstwę ziemi, a następnie od-
padki. Co jakiś czas całość, przemie-
szać, przesypać ziemią i wzbogacić, 
np. o przejrzałe owoce lub bakterie 
kompostowe.

Istnieje wiele sposobów wykorzysta-
nia resztek jedzenia lub terminujących  
się produktów. Nie potrzebujemy do-
datkowych urządzeń, czy funduszy,  
aby samemu je spożytkować. To samo 
dotyczy firm z branży spożywczej, któ-
re bardzo często przeznaczają produkty  
z krótkim terminem ważności do Banków 
Żywności. To miejsce, w którym zbierana 
jest żywność i przekazywana potrzebu-
jącym. W ten sposób pomagamy innym,  
nie marnujemy jedzenia i dbamy o śro-
dowisko.

To kilka sposobów na wykorzystanie  
w kuchni resztek jedzenia lub nadprogra-
mowych produktów w sezonie. Wystarczy 
uruchomić kreatywność a gotowanie, wy-
ciskanie, mrożenie, suszenie i inne spo-
soby przetwarzania produktów uchroni  
je przed popsuciem i wyrzuceniem.

Magdalena Nagler - Szef Kuchni

ZAPIEKANE OWOCE  
Z GRZANKAMI Z DROŻDŻÓWKI

SKŁADNIKI (4 porcje):
dowolne owoce - 400 g
cukier trzcinowy /cukier z agawy - 2 łyżki
skrobia ziemniaczana - 1 łyżeczka
ciasto drożdżowe bezglutenowe - 2 plastry
cukier puder z agawy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mrożone owoce rozmrozić, świeże umyć (po-
zbawić pestek, jeśli je mają). Do garnka wlać 
odrobinę wody (1 łyżka), wrzucić owoce, za-
gotować je z odrobiną cukru. Do gotujących 
się owoców wlać, rozprowadzoną w wodzie 
skrobię. Przelać do kokilek. Na wierzch ułożyć 
kosteczki ciasta drożdżowego. Zapiekać 10 
minut w 180°C. Posypać pudrem.

Anita Zegadło (AZgotuj)

20 min

CHLEB
SAMO ZIARNO

SKŁADNIKI (8 porcji):
ziarna dyni - 1/2 szklanki
ziarna słonecznika - 1/2 szklanki
siemię lniane - 1/2 szklanki
otręby owsiane lub gryczane - 3/4 szklanki
płatki owsiane - 3/4 szklanki
sezam biały - 3 łyżki
sól morska - 1/3 łyżki
syrop klonowy - 1 łyżka
woda - 350 ml
olej - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziarna słonecznika, dyni i lnu wsypać do miski 
i wymieszać. Wsypać do ziaren otręby i płat-
ki oraz sezam, wymieszać. W drugiej misce 
wymieszać wodę z olejem, syropem i solą. 
Otrzymany płyn wlać do ziaren i wymieszać. 
Przełożyć do foremki, zostawić na 120 minut. 
Piec w temp. 170°C przez 25 minut, następnie 
wyjąć z formy i piec jeszcze 40 minut.

paulina2157

55 min

SOK I DŻEM Z SOKOWNIKA

SKŁADNIKI (5 porcji):
jabłka - 2 kg
śliwki - 2 kg
cukier - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Śliwki umyć odsączyć na sicie, usu-
nąć ogonki włożyć do sokownika (nie trzeba 
usuwać pestek). Jabłka umyć, przekroić na 
pół, usunąć gniazda nasienne (nie trzeba ich 
obierać), dołożyć do śliwek. Przykryć sokow-
nik, podłożyć garnek na sok i gotować naj-
pierw na dużym ogniu do zagotowania wody 
w dolnym garnku sokownika, następnie gdy 
już woda będzie się gotować zmniejszyć pło-
mień ognia i gotować do rozpadu owoców. 
Sok dosłodzić, przelać do wyparzonych sło-
iczków i pasteryzować

KROK 2: Pozostałe owoce partiami przekła-
dać na sitko, przecierać tłuczkiem miąższ do 
czystego garnka, a pozostałości czyli pestki i 
skóry wyrzucić i tak do wyczerpania owoców. 
Miąższ owocowy wstawić na ogień dosłodzić 
w razie potrzeby, zagotować a następnie go-
rący wkładać do czystych słoików dokładnie 
zakręcić, obrócić do góry dnem i gotowe.

Bożena1960

60 min

MAKARONOWA SAŁATKA
Z FETĄ, OLIWKAMI 
I POMIDORAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
makaron orkiszowy ugotowany - 1 garść
pomidor - 1 szt.
czarne oliwki - 8-10 szt.
ser feta - 1 łyżka
listki świeżej bazylii - kilka
oliwa lub olej rzepakowy - 2 łyżki
świeżo zmielony pieprz - do smaku
pestki słonecznika - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomidora kroimy w sporą kostkę i mieszamy z 
makaronem. Dodajemy całe oliwki, listki bazy-
lii oraz pestki słonecznika. Kruszymy ser feta i 
całość zalewamy 1-2 łyżkami oleju. Na koniec 
doprawiamy do smaku świeżo zmielonym 
pieprzem i dekorujemy bazylią.

definicjasmaku

15 min
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Pieczywo, owoce, wędliny i warzywa to wg danych Federa-
cji Polskich Banków Żywności najczęściej wyrzucane przez 
Polaków produkty. Do marnowania jedzenia przyznaje  
się aż 42 proc. społeczeństwa, a w śmieciach rocznie ląduje  
9 mln ton żywności. W odpowiedzi na te zatrważające dane,  
Polska Izba Żywności Ekologicznej w lipcu br. rozpoczęła kam-
panię Eko jemy – nie marnujemy. Jej celem jest nie tylko za-
chęcanie do sięgania po bardziej przyjazną dla naszej planety 
certyfikowaną żywność ekologiczną, ale także po racjonalne nią 
gospodarowanie, tak, by zminimalizować marnowanie jedzenia.

Kampania skierowana jest do dwóch grup docelowych 
 – producentów rolnych i dystrybutorów żywności, którzy 
mogą liczyć na pakiet konkretnych wskazówek, które pomogą 
im ograniczyć marnotrawstwo żywności oraz konsumentów, 
wśród których przeprowadzana jest kampania edukacyjna 
motywująca do podejmowania proekologicznych postaw. 
Działania są realizowane do października 2019 r.

ŻYWNOŚĆ JEST ZBYT CENNA, BY JĄ MARNOWAĆ
Marnowanie żywności, to problem nie tylko naszego kraju,  
ale w Polsce jego skala jest zatrważająca – mówi Krystyna Rad-
kowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Uważa-
my, że nie należy wyrzucać żadnego jedzenia, natomiast mar-
nowanie żywności ekologicznej, która została wyprodukowana 
tak ogromnym nakładem sił, przy wyeliminowaniu chemii, jest 
szczególnie trudne do zaakceptowania. Z tego względu zde-
cydowaliśmy się na realizację działań skierowanych zarówno  
do tych, którzy jedzenie produkują, jak i konsumują, które mają 
wzbudzić refleksję, czy rzeczywiście zrobili wszystko, by unik-
nąć wyrzucania jedzenia do kosza – dodaje.

W ramach kampanii jest realizowany szereg działań o charak-
terze promocyjno – informacyjnym, w tym m.in.: produkcja 
materiałów edukacyjnych skierowanych do branży i konsu-
mentów, stworzenie filmików poradnikowych, działania me-
dia relations, współpraca z influencerami oraz obecność  
na targach i wydarzeniach branżowych.

Jednym z nich będzie organizowany w dniach 11 – 13 paź-
dziernika br. Kongres BioExpo, który jest pierwszym i najwięk-
szym w Polsce wydarzeniem dla branży BIO. Jego celem jest 
upowszechnienie wiedzy na temat walorów produktów ekolo-
gicznych wśród wielu grup odbiorców, m.in. rolników konwen-
cjonalnych, producentów i przetwórców żywności, instytucji 
rządowych i pozarządowych, liderów opinii oraz konsumentów. 
Wydarzenie to kompleksowo podejmuje tematykę rolnic-
twa i żywności ekologicznej, organicznych i naturalnych 
kosmetyków oraz środków czystości, porusza również te-
matykę zdrowia, zagrożenia, jakie cywilizacja konsumpcyj-
na niesie dla naszej Planety, zmian klimatycznych i wiele in-
nych. W jego ramach odbędą się również szkolenia dla branży, 
pokazy kulinarne czy warsztaty.

Eko jemy 
– nie marnujemy

Polska Izba Żywności Ekologicznej prowadzi kampanię promującą niemarnowanie jedzenia.

Kongres to nie jedyne miejsce, gdzie będzie można spo-
tkać przedstawicieli Polskiej Izby Żywności Ekologicznej – 
mówi Krystyna Radkowska. Wszystkich chętnych zapraszamy  
do uczestnictwa oraz współpracy w ramach Narodowego Dnia 
Sportu, który odbędzie się w Warszawie na Błoniach PGE 
Narodowego 14 września. Z kolei od 18 do 20 październi-
ka będziemy na Targach Natura Food w Łodzi. Jeśli postawy 
proekologiczne i troska o przyszłość planety są dla Ciebie waż-
ne – bądź tam z nami! 

O wszystkich wydarzeniach realizowanych w ramach kam-
panii przeczytasz na stronie www.jemyeko.com Zapraszam!

Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.
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Rodzina Lechnerów pozostawia resztki 
dyni na polach, „karmiąc” tym samym 

także żyjące tam organizmy.
ŻYCIE W ZGODZIE Z NATURĄ
Życie dzięki naturze i w zgodzie z nią ma w gospodarstwie 
Mostviertler Vierkanthof (Dolna Austria) długą tradycję. Od po-
koleń ta rodzinna firma w harmonii z przyrodą wytwarza pro-
dukty rolnicze, w tym między innymi ekologiczny olej z pestek 
dyni firmy BIO PLANÈTE.

OLEJ GOURMET Z RODZINNEGO GOSPODARSTWA
JAK POWSTAJE?
W tym austriackim przedsiębiorstwie z tradycjami uprawia  
się między innymi dynie oleiste, z których powstaje pyszny eko-
logiczny olej z pestek dyni firmy BIO PLANÈTE. Aby uzyskać pro-
dukt z segmentu gourmet, pestki dyni o najlepszej jakości bio 
są po zbiorach ostrożnie wyjmowane, myte, suszone i oczysz-
czane. Po zaledwie dwóch dniach przechowywania w warunkach 
chłodniczych praży się je z niezwykłym wyczuciem i staranno-
ścią, a następnie tłoczy. To właśnie temu procesowi olej z pe-
stek dyni zawdzięcza swój wyrazisty smak. Aby zachować cenne 
składniki odżywcze, naturalne pestki dyni o wysokiej jakości są 
poddawane tylko jednokrotnemu procesowi tłoczenia na zimno.

DYNIE WAŻNYM ELEMENTEM PŁODOZMIANU
W gospodarstwie Lechnerów uprawia się je już od ponad 20 lat 
i są one sprawdzonym sposobem na optymalną zmianę rodza-
ju uprawianych roślin. Na rodzinnych polach uprawnych zna-
leźć można także pszenicę, soję, bób oraz ziemniaki. Ważnym 
elementem rolniczej działalności rodziny Lechnerów jest także 
prawie 5,5 ha upraw ekologicznych owoców. Rosną tam jabłka, 
brzoskwinie, morele i śliwki. W celu zapewnienia lepszej żyzności 
gleby około 20% pól pokryto lucerną.

Olej z pestek dyni jest bogaty w niezbędne wielonienasy-
cone kwasy tłuszczowe i witaminę E. Świetnie sprawdza  
się jako dodatek do wielu dań. Wystarczy kilka kropel, aby wzbo-
gacić smak sałatek, dressingów, zup, a nawet lodów waniliowych 
czy ciasta czekoladowego.

Olej z pestek dyni
Gospodarka cyrkulacyjna w czystej postaci

WARZYWNE QUICHE
SKŁADNIKI (6 porcji):
ciasto:
mąka z pestek dyni o wysokiej zawartości 
białka bezglutenowa BIO PLANÈTE 
lub mąka orkiszowa (typ 630) - 400 g
olej z pestek dyni BIO PLANÈTE - 120 ml
woda – 6 łyżek
sól - szczypta
nadzienie:
cukinie – 2 szt.
czerwona papryka – 2 szt.
małe pieczarki – 250 g
brokuły – 300 g
groszek zielony - 300 g
olej z pestek dyni BIO PLANÈTE 
– 3 łyżki
pieprz, sól – szczypta
na wierzch:
kwaśna śmietana - 600 g
jaja średniej wielkości – 9 szt.
tymianek – 10 gałązek
gałka muszkatołowa - szczypta
bułka tarta – 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (ciasto): Ugnieć mąkę z wodą, olejem z pestek dyni i łyżką 
soli. Ciasto delikatnie podsyp mąką i uformuj placek (Ø ok. 42 cm), 
Wysmaruj tłuszczem okrągłą formę (Ø ok. 32 cm; 6 cm wys.) i wyłóż na 
nią ciasto, dociskając do krawędzi. Włóż do lodówki na 30 min.

KROK 2: (nadzienie): Umyj cukinię, paprykę, grzyby, brokuły i gro-
szek. Cukinię przekrój wzdłuż i pokrój na cienkie plasterki. Paprykę  
w paski, a pieczarki na pół. Brokuły podziel na małe różyczki. Gotuj 
groszek w osolonym wrzątku przez 8 minut, następnie dodaj brokuły  
i gotuj jeszcze przez 5 minut. Wyłącz ogień i odcedź porządnie groszek 
i brokuły. Na dużej patelni rozgrzej olej, wrzuć paprykę, cukinię, pie-
czarki, posyp solą i pieprzem. Podsmażaj przez ok. 5 minut, a następnie 
odstaw do ostudzenia. 

KROK 3 (na wierzch): Umyj tymianek, oddziel listki. Wymieszaj śmie-
tanę z jajami i listkami tymianku, dopraw solą, pieprzem oraz gałką 
muszkatołową.

KROK 4: Posyp ciasto w formie bułką tartą, rozłóż na nie podsmażo-
ne warzywa, a po wierzchu rozprowadź śmietanową miksturę. Piecz w 
160°C (termoobieg) przez ok. 1 godzinę.

BIO PLANÈTE

90 min

MĄKA Z PESTEK DYNI 
O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI 
BIAŁKA BEZGLUTENOWA 

BIO - BIO PLANÈTE

polecamy !

Rodzina Lechner.
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polecamy !

BROWNIE Z ORZECHAMI 
WŁOSKIMI I OLEJEM 
Z ORZECHÓW WŁOSKICH

SKŁADNIKI (12 porcji):
ciemna czekolada – 125 g
olej z orzechów włoskich BIO PLANÈTE - 5 
łyżek
mąka - 70 g
proszek do pieczenia – 1 łyżeczka
jaja – 3 szt.
cukier puder – 150 g
wanilia sproszkowana – szczypta
orzechy włoskie – 75 g
sól – szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Dodaj 
olej i dokładnie wymieszaj trzepaczką. Na-
stępnie kolejno dodawaj cukier, jajka, wanilię i 
sól. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia 
i dodaj do mieszanki czekoladowej. Następnie 
dodaj orzechy włoskie i wymieszaj. Rozgrzej 
piekarnik do temperatury 180°C. Przelej cia-
sto do kwadratowej formy wyłożonej perga-
minem i piecz przez 20 minut w nagrzanym 
piekarniku.

BIO PLANÈTE

CIASTO CZEKOLADOWE 
W SZKLANCE

SKŁADNIKI (10 porcji):
szklanki wysmarowane w środku masłem - 10 szt. 
masło - 150 g
cukier - 75 g 
cukier waniliowy - 20 g
jaja (oddzielnie białko i żółtko) - 3 szt.
sól - szczypta, 
roztopiona ciemna czekolada - 75 g
mąka - 175 g
kakao w proszku - 10 g 
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki 
cynamon sproszkowany - 1/2 łyżeczki
mleko - 150 ml
roztopiona biała czekolada - 200 g
ser kremowy - 300 g
olej z pestek dyni BIO PLANÈTE - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Nagrzej piekarnik do 180°C. Ubijaj w misce 75 
g masła, cukier, cukier waniliowy i żółtka jaj 
aż masa będzie puszysta. Dodaj płynną, ciem-
ną czekoladę. Wymieszaj mąkę, proszek do 
pieczenia, kakao oraz cynamon i przesiej do 
miski. Powoli wymieszaj z mlekiem. Ubij biał-
ka jaj i stopniowo je dodawaj (cały czas mie-
szając). Napełnij szklanki ciastem i piecz przez 
około 15-20 minut na środkowym poziomie 
piekarnika. Przy pomocy miksera krótko ubij 
ser kremowy, dodaj białą płynną czekoladę, a 
następnie resztę masła oraz olej z pestek dyni 
aż masa będzie gładka. Schłodź w lodówce, 
udekoruj przestudzone ciasto i ciesz się sma-
kiem!

BIO PLANÈTE

polecamy !

OLEJ Z PESTEK DYNI 
(Z PRAŻONYCH PESTEK) 

BIO - BIO PLANÈTE

45 min

120 min

5 min

OLEJ Z ORZECHÓW WŁOSKICH 
(Z PRAŻONYCH ORZECHÓW) 

BIO - BIO PLANÈTE 

polecamy !
OLEJ SEZAMOWY 

(Z PRAŻONYCH NASION) 
BIO - BIO PLANÈTE

HUMMUS

SKŁADNIKI (1 porcja):
ciecierzyca z puszki (odsączona) - 500 g
czosnek - 2 ząbki
olej sezamowy z prażonych ziaren BIO 
PLANÈTE - 4 łyżki
sok z cytryny - 3 łyżki
kmin rzymski w proszku - 1/2 łyżeczki
drobno posiekana kolendra - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Posiekać w robocie kuchennym czosnek i 
kolendrę. Dodać ciecierzycę i zrobić mus ze 
wszystkich składników. Doprawić ekologicz-
nym olejem sezamowym z prażonych ziaren 
BIO PLANETE i sokiem z cytryny wedle uzna-
nia. Można dodać również takie przyprawy 
jak chili, curry lub inne składniki, na przykład 
paprykę lub czerwone buraki i używać jako 
własny, ulubiony dip.
 

BIO PLANÈTE



ODKRYJ NASZE PRAŻONE 
SPECJAŁY GOURMET

Delikatnie prażone oleje 
Gourmet noszą miano 

kuchennych perfum, 
ponieważ ich aromat 

podlega uszlachetnieniu, 
co odbywa się  

z niesamowitą pasją  
i starannością.

• Odpowiednie również  
do pieczenia

• Do twórczego mieszania 
smaków w kuchni 

• Zaskakująco aromatyczny 
smak

• Pomysł na prezent

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

 
www.bioplanete.com/pl

Olej z 
Pestek Dyni

Olej Sezamowy
z prażonych nasion

Olej z prażonych  
orzechów włoskich
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RED CURRY Z WARZYWAMI, TOFU I MLEKIEM KOKOSOWYM  
ORAZ OSTRA SAŁATKA Z OGÓRKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron z sosem:
makaron sojowy - 200 g
cukinia, czerwona i żółta papryka - po 1 szt.
papryczki chili - 2 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
pasta red curry - 2 łyżki
koncentrat pomidorowy - 1 łyżka
tofu wędzone - 1 kostka
świeże listki kolendry - 1 garść
limonka (sok) - z połowy owocu
bulion warzywny lub woda - 1 szkl.
mleko kokosowe - 400 ml
czarny sezam - 2 łyżki
ostra wędzona papryka - 1 łyżka
olej sezamowy do smażenia - trochę
sól - do smaku
sałatka:
ogórek zielony, papryczka chilli - po 1 szt.
sos sojowy - 2 łyżki
olej sezamowy - 2 łyżki
syrop klonowy - 1 łyżka
limonka (sok) - 1 łyżka
listek kolendry i szczypta czarnego sezamu

Słowem lunch określa się z angielskiego szybki, lekki posiłek spożywany w trakcie 
krótkiej przerwy obiadowej w pracy, najczęściej w godzinach 10 - 13. Według 
definicji jest to posiłek jednodaniowy serwowany bez zupy i  przystawki. Coraz 
częściej jednak lunch staje się głównym posiłkiem, który spożywamy w trakcie 
dnia. Szykując lunch w domu na kolejny dzień w pracy planujemy posiłki, które 
dadzą nam energię i zaspokoją głód, aż do godzin wieczornych. Zachęcamy Cię 
do samodzielnego przygotowywania posiłków do pracy. Wtedy masz pewność 
świeżości i jakości produktów, wpływ na swoją dietę oraz co ważne - oszczędzasz 
pieniądze. Spróbuj tych przygotowanych przez naszego Szefa Kuchni Agatę 
Dominiak (wegewedę). Smacznego!

Zdrowo do pracy  
5 wegańskich lunchów  

25 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
MAKARON: Zrób marynatę do tofu z odro-
biny oleju sezamowego i wędzonej papryki. 
Tofu pokrój w większą, wąską kostkę i zanurz 
w marynacie. Odstaw na 15 minut. Posieka-
ną cebulę i czosnek podsmażaj na oleju se-
zamowym, dodaj oczyszczone i posiekane 
papryczki chili oraz pastę red curry i koncen-
trat. Cukinię pokrój w półplastry, a papryki w 
cienkie paski i przełóż na patelnię. Podsmażaj 
kilka minut, następnie zalej bulionem i duś 
pod przykryciem, aż warzywa zmiękną. Całość 
zalej mlekiem kokosowym, dodaj sok z limon-
ki, czarny sezam i liście kolendry. Na drugiej 
patelni podsmaż z obu stron zamarynowane 
tofu i dodaj do curry. Makaron sojowy przy-
rządź zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Wymieszaj z curry.

SAŁATKA:
Ogórka pokrój w cienkie plasterki i przełóż 
do miseczki. Dodaj posiekaną papryczkę chili. 
Wszystkie składniki sosu wymieszaj i zalej nim 
ogórka. Udekoruj świeżą kolendrą i czarnym 
sezamem.

PENNE ZIOŁOWE I GĘSTA 
ZUPA POMIDOROWA
Z MAKARONEM Z CUKINII

SKŁADNIKI (2 porcje):
zupa:
woda - 1,5 litra
marchew - 5 szt.
pietruszka korzeń - 3 szt.
seler (mały), cebula, por - po 1 szt.
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 3 ziarna
świeży lubczyk - kilka gałązek
pieprz - 3 ziarna
domowy przecier pomidorowy - 1 litr
wegański jogurt naturalny - 2 łyżki
średniej wielkości cukinia - 1 szt.
sól - do smaku
penne z pesto:
makaron penne - 500 g
bazylia świeża (listki) - 2 garście
pietruszka świeża (listki) - 2 garście
świeże oregano - 1 garść
pomidor suszony - 5 szt.
czosnek - 2 ząbki
płatki drożdżowe - 2 łyżki
orzeszki piniowe - 1 łyżka
oliwa - 1/4 szklanki 
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
ZUPA: Do zimnej wody włóż obrane mar-
chewki, pietruszkę, seler, pora, cebulę, lub-
czyk, ziele angielskie, sól i pieprz. Gotuj pod 
przykryciem, aż warzywa zmiękną i oddadzą 
smak do bulionu (około 2 godziny). Po tym 
czasie wyjmij warzywa z zupy i przelej zupę 
przez drobne sitko do drugiego garnka. Wlej 
przecier pomidorowy, zagotuj. Do miski lub 
kielicha blendera włóż ugotowane marchew-
ki i pietruszkę, dolej kilka łyżek zupy, zmiksuj 
na gładko i dolej do zupy. Przecier z warzyw 
zagęści i zabieli zupę oraz doda jej smaku. 
Na koniec wymieszaj jogurt z odrobiną zupy 
i wlej do garnka. Obierz cukinię i za pomocą 
obieraczki do warzyw lub spiralizera pokrój 
cukinię na makaron. Gotuj go w osolonym 
wrzątku przez 2-3 minuty. Przełóż makaron 
do szczelnego słoika i zalej zupą. Pozostaw 
na blacie do całkowitego ostygnięcia, wstaw 
na noc do lodówki, a potem podgrzej w pracy 
najlepiej na kuchence lub ewentualnie w mi-
krofali.

PENNE Z PESTO: Wszystkie składniki na pe-
sto (poza makaronem) zmiksuj na gładko. 
Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. 
Wymieszaj z pesto i przełóż do pojemnika na 
lunch.

30 min
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SAŁATKA Z KASZY JAGLANEJ 
Z MIĘTĄ, PAPRYKĄ, 
OGÓRKIEM I AWOKADO 
ORAZ ZUPA OGÓRKOWA

SKŁADNIKI (2 porcje):
zupa:
woda - 1,5 litra
marchew - 6 szt.
pietruszka korzeń - 3 szt
seler, por - po kawałku
ogórek kiszony - 6 szt.
ziemniaki - 4 szt.
pieprz - 4 ziarenka
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 3 ziarna
świeży koperek (posiekany) - 1 garść
wegańska śmietanka - 1/2 szkl.
oliwa do smażenia - trochę
sól - do smaku
sałatka: 
sucha kasza jaglana - 2 szkl.
czerwona papryka, ogórek, dojrzałe awokado 
- po 1 szt.
pomidorki truskawkowe - 8 szt.
świeża mięta (listki) - 2 garście
cebula - 1 szt.
oliwa - 4 łyżki
syrop klonowy - 1 łyżka
sól i pieprz - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
ZUPA: W dużym garnku na oliwie podsmaż 
pokrojone w kostkę marchewki, pietruszkę, 
selera i kawałek pora pokrojony w plasterki. 
Dodaj pieprz, sól, ziele angielskie i liście lau-
rowe. Zalej wodą i zagotuj. Dodaj obrane i 
pokrojone w kostkę ziemniaki, starte na tarce 
o grubych oczkach ogórki, posiekany kope-
rek. Gotuj pod przykryciem około 30 minut. 
Wymieszaj 3 łyżki zupy ze śmietanką i wlej do 
garnka. Zupa jest gotowa.

SAŁATKA: Kaszę jaglaną ugotuj na sypko 
w lekko osolonej wodzie. Przełóż do miski i 
ostudź. Cebulkę, paprykę i ogórka pokrój w 
kostkę, a pomidorki koktajlowe na połówki. 
Przełóż do kaszy. Listki mięty posiekaj i dodaj 
do sałatki. W szklance wymieszaj oliwę z sy-
ropem klonowym, zalej dressingiem sałatkę. 
Dodaj pieprz i sól. Wymieszaj. Na wierzchu 
ułóż obrane i pokrojone w łódki awokado. 
Aby awokado nie sczerniało przez noc, weź 
ze sobą do pracy całe, nieobrane awokado i 
udekoruj nim sałatkę chwilę przed jedzeniem. 

50 min

WEGAŃSKIE SUSHI Z TOFU  
I WARZYWAMI ORAZ 
SAŁATKA WAKAME

SKŁADNIKI (2 porcje):
sushi (4 rolady):
prasowane algi nori - 4 szt.
ryż do sushi - 1 szkl.
woda do gotowania ryżu - 1,5 szkl.
ocet ryżowy - 3 łyżki
cukier trzcinowy - 1 łyżka
sól - szczypta
dodatki:  marchew, papryka, ogórek zielony, 
tofu, awokado.
sałatka:
wakame suszone glony - 15 g
olej sezamowy, ocet ryżowy, syrop klonowy, 
sos sojowy, uprażony sezam - po 1 łyżce
woda do moczenia glonów - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
RYŻ: Ryż wsyp do garnka i zalej wodą. Odcze-
kaj około 10 minut, aż woda stanie się całkiem 
biała, a ryż uwolni skrobię. Wypłucz ryż na 
sitku pod bieżącą wodą i znowu zalej wodą. 
Powtarzaj czynność, aż woda po wypłukaniu 
ryżu stanie się przejrzysta. Do ryżu nalej 1 i 
pół szklanki czystej wody i ugotuj. W małym 
garnuszku przygotuj zaprawę. Podgrzej w 
nim cukier, ocet i sól. Poczekaj, aż składniki 
się rozpuszczą. Wlej zaprawę do ugotowa-
nego ryżu i wymieszaj. Przygotuj składniki na 
sushi: Paprykę i ogórka oczyść z nasion, awo-
kado obierz i pozbaw pestki. Pokrój w cienkie 
paski paprykę, ogórka, tofu i awokado (skrop 
je cytryną).

SUSHI: Na blacie rozłóż bambusową matę do 
zawijania sushi, ułóż na niej arkusz nori, mato-
wą stroną do dołu. Zwilżonymi wodą dłońmi 
nabieraj trochę ryżu i układaj na nori, wlepia-
jąc go w arkusz na całej jego powierzchni, 
zostawiając około 2 cm wolnej przestrzeni 
na górze arkusza. W dolnej części arkusza, na 
ryż układaj dowolne składniki np. tofu, mar-
chew, paprykę lub marchew, paprykę, ogórek, 
awokado. Składniki nie powinny zajmować 
więcej niż szerokość 3 palców wysokości ar-
kusza. Zwijaj matę bambusową, razem z nori i 
zawartością mocno dociskając. Gotowy rulon 
przekrój na pół, a następnie każdą połówkę 
na 3 części. Sushi najlepiej smakuje z dodat-
kiem sosu sojowego, wasabi i marynowanego 
imbiru.

SAŁATKA: Glony przełóż do miski i zalej 
przegotowaną wodą. Odstaw na 10 minut, aż 
spęcznieją i zwiększą swoją objętość. Odcedź 
glony dokładnie na sitku i pokrój na mniejsze 
kawałki. Przełóż do miski. W szklance wymie-
szaj ocet, syrop klonowy, sos sojowy i olej se-
zamowy. Sos przelej do miseczki z glonami, 
dokładnie wymieszaj i posyp po wierzchu se-
zamem.

45 min

MASALA Z BAKŁAŻANEM, 
KALAFIOREM I RYŻEM 
JAŚMINOWYM ORAZ LEKKA, 
ZIELONA SAŁATKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
masala:
ryż jaśminowy - 1,5 szkl.
kalafior (mały) - 1 szt.
bakłażan (mały) - 1 szt.
mleko kokosowe - 400 ml
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
garam masala - 2 łyżki
świeża natka pietruszki - 1 garść
olej kokosowy do smażenia - trochę
woda - 1 szkl.
sól - do smaku
sałatka:
ulubiona mieszanka sałat - 2 duże garście
pomidorki koktajlowe - 5 szt.
mała cebulka - 1 szt.
krem balsamiczny - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
MASALA: Cebulkę i czosnek posiekaj i ze-
szklij na oleju kokosowym. Kalafiora podziel 
na małe różyczki, bakłażana pokrój w drobną 
kostkę. Dorzuć do cebuli i czosnku, dodaj 1 
łyżkę garam masala i podsmażaj przez kil-
ka minut. Gdy bakłażan wchłonie olej, dolej 
wody i duś pod przykryciem, aż warzywa będą 
miękkie. Zalej całość mlekiem kokosowym, 
dodaj drugą łyżkę mieszanki garam masala i 
sól. Ryż ugotuj na sypko. Masalę podaj obok 
ryżu, posyp świeżą natką pietruszki.

SAŁATKA: Umytą sałatę przełóż od razu do 
pojemniczków. Na sałacie ułóż przekrojone 
na pół pomidorki koktajlowe, posyp drobno 
pokrojoną cebulką i polej kremem balsamicz-
nym. Nie mieszaj. Zamknij pojemniczki i prze-
chowaj w lodówce do następnego dnia. 

25 min

Zaskanuj kod 
i dowiedź się więcej!
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Powrót do szkoły to nie tylko wyzwanie dla dziecka, ale także 
dla rodziców planujących posiłki swojej pociechy na czas poby-
tu w szkole. Co włożyć swojemu dziecku do plecaka na przeką-
skę, czy drugie śniadanie tak, by nie było głodne, a jego dieta 
była zbilansowana i różnorodna?
Utrudnione zadanie mają zwłaszcza rodzice dzieci żywionych 
wegetariańsko lub wegańsko. Sklepiki szkolne i stołówki nie są 
jeszcze gotowe, by dostosować szkolne menu do potrzeb dzieci 
będących na innych dietach, niż tradycyjna. Dlatego tak ważne 
jest, by młody uczeń przed wyjściem do szkoły zjadł zdrowe  
i pożywne śniadanie, a w plecaku zawsze znalazł coś atrakcyjne-
go, smacznego i dostarczającego energii na długi, intensywny 
dzień w szkole.

Zdrowo do szkoły  
drugie śniadanie na 5!  

KLASYCZNA KANAPKA Z PO-
MIDOROWYM HUMMUSEM 
I WARZYWAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
bułka grahamka - 1 szt.
pomidor - 2 plasterki
ogórek zielony - 2 plasterki
rzodkiewka - kilka plasterków
sałata - 1 liść
hummus - 1 łyżka
składniki humusu:
ugotowana, odsączona cieicerzyca – 1 szkl.
czosnek – 1 ząbek
tahini – 1 łyżeczka
suszone pomidory – 4 szt.
sól – do smaku
wędzona papryka – 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmiksuj na gładko wszystkie składniki na hu-
mmus. Bułkę przekrój na dwie połówki. Obie 
strony posmaruj humusem, na pastę połóż 
liść sałaty, plastry pomidora, ogórka, rzod-
kiewki. Przykryj drugą połową bułki. Kanapkę 
możesz owinąć papierem śniadaniowym, żeby 
zachować jej świeżość.

DODATKOWO: Wyciskany sok z pomarańczy, 
mała kiść winogron, 2 garści pestek słonecz-
nika, pół papryki pokrojonej w paseczki, kilka 
pomidorków truskawkowych, rzodkiewki po-
krojone na ćwiartki.

10 min

NALEŚNIKI Z SERKIEM 
I OWOCAMI

SKŁADNIKI (16 naleśników):
mąka orkiszowa - 2 szkl.
jaja - 2 szt.
mleko roślinne lub krowie - 1,5 szkl.
woda gazowana - 1/2 szkl.
olej roślinny - 2 łyżki
sól - 1 szczypta
olej do smażenia - trochę
serek śmietankowy do smarowania - trochę
owoce: np. banany, borówki, śliwki, maliny, 
porzeczki - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki na ciasto przełóż do miski, 
mieszaj rózgą kuchenną do połączenia skład-
ników. Smaż na patelni z nieprzywierającym 
dnem na dobrej jakości oleju. Gotowe nale-
śniki posmaruj serkiem i ułóż na nim owoce. 
Zawiń w rulon i przekrój na pół. Naleśniki 
przełóż do pojemnika, obok ułóż orzechy.

DODATKOWO: Wyciskany sok z owoców eg-
zotycznych, garść orzechów włoskich.

30 min

AROMATYCZNE FRYTKI 
Z DYNI I PEŁNOZIARNISTE 
MUFFINY Z BORÓWKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
frytki:
mała dynia piżmowa - ok. 500 g przed obra-
niem
oliwa - 2 łyżki
słodka papryka - 1 łyżeczka
majeranek suszony - 2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
12 muffinek:
borówki - 200 g
olej kokosowy - 1/2 szkl.
mleko migdałowe - 3/4 szkl.
jaja - 2 szt. 
mąka orkiszowa pełnoziarnista - 1 i 1/2 szkl.
mąka orkiszowa jasna - 1/2 szkl.
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
cukier trzcinowy - 1/2 szkl.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
FRYTKI: Dynię obierz ze skóry i wyjmij pest-
ki. Pokrój na kształt podobny do frytek. Nie 
krój dyni na zbyt cienkie paski, bo zbyt szybko 
może się przypalić. Przełóż do miski i wymie-
szaj z oliwą i przyprawami. Rozłóż na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 
temperaturze ok. 180 stopni przez 20 minut. 
Kontroluj, by frytki się nie spaliły.

MUFFINKI: Wszystkie składniki na muffinki 
zmieszaj w misce, dodając owoce na samym 
końcu. Blachę do wypieku muffinek wyłóż pa-
pilotkami i napełniaj każdą do 3/4 wysokości. 
Piecz piekarniku rozgrzanym do 180 stopni 
przez około 25 minut.

DODATKOWO: brzoskwinia, marchewka po-
krojona w słupki, keczup.

60 min

Poniżej znajdziesz 5 pomysłów na lunch, drugie śniadanie dla 
Twojego dziecka, na mniejszy i większy głód. Proste i szybkie  
w wykonaniu. Część z nich możesz przygotować dzień wcze-
śniej, dzięki czemu poranek nie będzie dla Ciebie taki stresujący.
Pamiętaj! Zawsze warto uzgodnić z dzieckiem, co będzie jadło 
następnego dnia w szkole. Twoje dziecko uwielbia jabłka? Może 
tym razem nie mieć na nie ochoty i będzie wolało zjeść gruszkę. 
Ustalenie z dzieckiem posiłków na kolejny dzień da Ci większą 
gwarancję, że uczeń zje ze smakiem to, co mu przygotowałeś.
Złota zasada! W plecaku Twojego dziecka zawsze powinny 
znaleźć się ulubione świeże, sezonowe owoce i warzywa. Gdy 
mamy zimniejsze dni spakuj dziecku termos z ciepłą ziołową 
herbatką. Specjalnie dla Was Agata Dominiak (wegeweda).



OMLET ZE SZPINAKIEM, POMIDORKAMI I SAŁATKA OWOCOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
omlet:
jaja – 4 szt.
szpinak – 2 garście
pomidorki truskawkowe – 8 szt.
mleko - 1/4 szklanki
kurkuma, estragon – po 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
masło ghee do smażenia – trochę
sałatka:
ananas - 1 plaster
winogrona - 1 garść
jabłko, pomarańcza – po 1 szt.

15 min

JOGURTOWA OWSIANKA Z OWOCAMI I RAW BATONIKI 

SKŁADNIKI (1 porcja):
owsianka:
jogurt naturalny – 125 g
płatki owsiane błyskawiczne 
– 1/2 szkl.
banan – 1 szt.
borówki – 1 garść
syrop daktylowy – 1 łyżka
wiórki kokosowe – 1 łyżeczka
sok z cytryny - trochę
batoniki (7 - 9 szt.):
suszone daktyle –  1/2 szkl.
kakao – 2 łyżki
masło orzechowe – 2 łyżki
garść niesolonych orzeszków 
- (opcjonalnie)

10 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
OMLET: Do miski rozbij jajka, roztrzep widelcem. 
Do jaj dodaj szpinak, pokrojone na połówki po-
midorki, mleko i przyprawy. Wymieszaj wszystko 
dokładnie. Na rozgrzanej patelni z odrobiną masła 
wlej masę jajeczną. Smaż na wolnym ogniu pod 
przykryciem do całkowitego zastygnięcia masy. 
Przełóż gotowy omlet na talerz i pokrój na mniej-
sze kawałki.

SAŁATKA: Ananasa, jabłko, pomarańczę pokrój w 
kostkę i wrzuć do miski. Winogrona dodaj w cało-
ści. Wymieszaj i przełóż do pojemniczka. Gotowe!

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
SAŁATKA: Jogurt wymieszaj z syropem daktylowym i wiórka-
mi kokosowymi. Banana pokrój w plasterki i pokrop sokiem z 
cytryny. Na spód słoiczka wsyp 1 łyżkę płatków owsianych i po 
kolei układaj warstwy: 1 łyżka jogurtu, 3 plasterki banana, kil-
ka borówek, znowu płatki, jogurt, banan, borówki, aż słoiczek 
się zapełni lub wyczerpią składniki. Górę udekoruj bananem i 
borówkami i pokrop jeszcze kilkoma kroplami cytryny. Zakręć 
słoik i przechowaj w lodówce do rana.

BATONIKI: Daktyle mocz w ciepłej wodzie przez około 2 min. 
Przełóż do miski lub blendera. Dodaj kakao, masło orzechowe 
oraz opcjonalnie posiekane orzechy. Możesz zrobić też dwa 
rodzaje batoników – z orzechami i bez. Zmiksuj wszystko na 
gładką masę. Masę przełóż do blaszki wyłożonej papierem do 
pieczenia o wymiarach 20x20cm, wyrównaj. Wstaw do lodówki 
na minimum godzinę i pokrój na prostokąty.

„Kremowe pasty

bez glutenu”Pionierski 
duch 
marki Allos

Powrót do natury? U nas znajdziesz tylko to, co najlepsze!
Allos stale od 40 lat z pasją i zaangażowaniem opracowuje ekologiczne oryginały i powiększa swój asortyment 
wraz z nowymi odkryciami. Produkty takie, jak musy owocowe, musli, warzywne pasty, pieczywo, słodziwa i 
pożywne przekąski pozwalają czerpać radość ze zdrowej diety wszystkim miłośnikom ekologicznego trybu życia. 
Ekologiczne warzywne pasty Allos to doskonale dobrana mieszanka składników najwyższej jakości. 
Dla wegetarian, wegan i nie tylko!

www.allos.eu



S

Bez dodatku 
drożdży i jaj.
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Owies
Często poszukujemy egzotycznych, rzadko spotykanych składników, zapomi-
nając tym samym o produktach dostępnych na wyciągnięcie ręki. Jakie jest 
nasze skojarzenie, gdy pomyślimy o owsie? Zboże na paszę dla koni? Owies 
możemy z korzyścią dla naszego zdrowia wykorzystywać w swojej kuchni 

nieomalże codziennie.
Ziarno owsa (Avena sativa L.) jest po pszenicy, życie 
i jęczmieniu czwartym zbożem pod względem po-
wierzchni upraw w Polsce. Przetwarzane na wiele spo-
sobów daje bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment 
produktów: otręby, płatki, mąki, kasze i musli, pro-
dukty typu instant oraz napoje, „śmietanki” na bazie 
owsa. Zastosowanie mąki owsianej jako zamiennika 
mąki chlebowej lub jako dodatek w chlebie, ciastach, 
ciastkach zwiększa zawartość błonnika pokarmowego,  
a co za tym idzie zmniejsza wartość energetyczną 
produktów z nim wytworzonych, co najmniej o 30%.

Całe ziarno owsa zawiera około 32% błonnika, jed-
nak spośród wszystkich zbóż to właśnie owies cha-
rakteryzuje się najwyższym poziomem wartościowej 
rozpuszczalnej frakcji, do której należą β-glukany. 
Udowodniono, że spożywanie β-glukanów owsianych  
w ilości co najmniej 3 g na dzień jako składnika diety 
o małej zawartości tłuszczów nasyconych jest korzyst-
ne dla układu krążenia. Szczególne zainteresowanie 
błonnikiem owsa wynika właśnie z jego zdolności  
do szybkiego obniżania poziomu cholesterolu we 
krwi. Na podstawie wielu badań klinicznych Komisja 
Europejska wprowadziła oświadczenia zdrowotne 
dla żywności zawierającej β-glukany owsa, które 
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi. Ponadto β-glukany mają wła-
ściwość tworzenia żeli w przewodzie pokarmowym, 
przyczyniając się do zmniejszenia glukozy we krwi 
po posiłku oraz wzmacniają układ immunologiczny.

Owies możemy traktować jako dobre źródło białka, 
bogatego w cenne aminokwasy egzogenne oraz 
wyróżniającym się na tle pozostałych zbóż korzystnym 
składem, a co za tym idzie większą wartością odżyw-
czą. Pod względem zawartości tłuszczu ziarno owsa 
zawiera go od trzech do pięciu razy więcej niż w innych 
zbożach chlebowych, przy czym 80% jego zawartości 
to nienasycone kwasy tłuszczowe, które umożliwia-
ją nam utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Na uwagę 
zasługuje niska zawartość sodu, co na pewno jest 
bardzo cenną informacją dla osób z niewydolnością 
układu krążenia.

Owies jest dość kontrowersyjnym produktem w kwe-
stii jego statusu bezglutenowości. Od lat produkty 
bezglutenowe stanowią przedmiot badań naukow-
ców, gdyż to jeden z intensywniej rozwijających  
się trendów żywieniowych. Obserwowany jest corocz-
ny wzrost zainteresowania produktami ze znakiem 
przekreślonego kłosa oraz moda na ograniczenie 
pszenicy w diecie. Eliminowanie glutenu podykto-
wane jest nie tylko rosnącym trendem żywieniowym, 
ale również ze względu na współcześnie występujące 
choroby, m.in. celiakię, anoreksję, hashimoto. Dlatego 
też wiedza na temat obecności glutenu w poszczegól-
nych produktach jest niezwykle istotna, gdyż główną 
metodą leczenia jest wyeliminowanie z diety produk-
tów zawierających gluten.

Bezglutenowymi określa się produkty wykluczają-
ce prolaminy: gliadynę, hordeinę i sekalinę wystę-
pujące odpowiednio w pszenicy, jęczmieniu i życie.

Do niedawna w tej grupie znajdowała się także awe-
nina - białko owsa, jednak badania pokazują, że owies 
i jego przetwory są bezpieczne dla większości pacjen-
tów. Awenina jest zazwyczaj dobrze akceptowana 
przez osoby z nietolerancją glutenu. Należy jednak 
podkreślić, że owies znakowany jako bezglutenowy, 
musi być w szczególny sposób uprawiany i prze-
twarzany. Przede wszystkim po to, aby wyelimino-
wać zanieczyszczenie owsa - zbożami glutenowy-
mi, na skutek kontaminacji.

Bezglutenowe produkty tj. ryż, proso, quinoa, komosa, 
gryka u osób na diecie bezglutenowej realizują 55-65% 
dziennego zapotrzebowania energetycznego u chore-
go. Włączenie produktów z owsa do diety leczniczej 
przy celiakii zwiększa jej wartość odżywczą ze wzglę-
du na obecność m.in. błonnika pokarmowego, skład-
ników mineralnych, witamin z grupy B, czy niezbęd-
nych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). 
Jednak należy pamiętać, że niektórzy pacjenci  
z chorobą trzewną mogą nie tolerować frakcji bia-
łek typu awenin, dlatego dla każdego chorego musi  
to być rozpatrywane indywidualnie.
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Produkty owsiane
PŁATKI OWSIANE - powstają z gniecionych ziaren owsa. To do-
skonała propozycja na codzienne śniadanie. Można je ugotować 
najczęściej w proporcji 1:2 (1 porcja płatków na 2 porcje płynu: 
wody, mleka, napoju roślinnego) na wolnym ogniu ok. 10 mi-
nut. Płatki owsiane górskie są drobniejszą formą płatków, szyb-
ciej się również gotują, ok. 5 min. Płatki owsiane błyskawiczne  
– nie wymagają gotowania wystarczy zalać je wrzątkiem, go-
rącym mlekiem lub bulionem. Najlepiej smakują namoczone 
w mleku, napoju roślinnym lub wodzie z dodatkiem owoców, 
pestek, kremów orzechowych, musów lub bakalii. Bezgluteno-
we płatki owsiane - produkowane są według technologii, która 
gwarantuje bezpieczny poziom glutenu < 20 mg/kg. W pro-
duktach bez takiej deklaracji możemy znaleźć gluten również 
na skutek kontaminacji, płodozmianu, nieodpowiedniej obróbki 
lub przechowywania.

OTRĘBY OWSIANE - powstają przy przemiale owsa na mąkę 
owsianą. W skład otrąb wchodzi w głównej mierze zewnętrzna, 
najbardziej wartościowa warstwa ziarna, tj. okrywa owocowo – 
nasienna (łuska). Otręby są doskonałym źródłem błonnika, który 
przyspiesza przesuwanie się treści pokarmowych w jelitach. Po-
lecamy jako dodatek do porannej kaszki śniadaniowej oraz jako 
panierkę do kotletów, dodatek do ciast, pasztetów warzywnych, 
chleba, sosów. Otręby przed spożyciem należy poddać krótko-
trwałej obróbce cieplnej.

PEŁNOZIARNISTA KASZA MANNA OWSIANA - powstaje z przemia-
łu ziarna owsa. Tradycyjnie gotować należy w proporcji 1 lub 2 
kopiaste łyżki kaszy manny na 250 ml mleka, napoju roślinnego 
lub wody. Z odmierzonego płynu odlewamy trochę i mieszamy  
z kaszą, pozostałą część zagotowujemy i wlewamy roztwór z ka-
szą manną stale mieszając, aby nie zrobiły się grudki. Gotujemy 
3-5 min do zgęstnienia. Podajemy z syropem, musem owoco-
wym lub bakaliami.

MĄKA OWSIANA - uzyskana w wyniku zmielenia ziaren owsa, po-
zbawionych zewnętrznej, twardej okrywy. Charakteryzuje się wy-
soką zawartością błonnika pokarmowego (9,7 g na 100 g). Uży-
wana do wypieku pieczywa mieszanego w połączeniu z mąką 
pszenną lub żytnią w celu wzbogacenia smaku i poprawienia 
tekstury. Można ją wykorzystać również do wypieków słodkich, 
ciasta naleśnikowego, wyrobu blinów, placków, zagęszczania 
zup i sosów.

NAPÓJ OWSIANY - tu wyróżniamy dwa rodzaje z deklaracją bez-
glutenowości i bez tej deklaracji. Często takie napoje są wzbo-
gacane wapniem z alg morskich. Napój taki może zastępować 
mleko w diecie, do zabielania możemy użyć zagęszczonej śmie-
tanki owsianej. Interesujący jest również napój z pełnoziarniste-
go owsa i soi, idealny do stworzenia pysznej pianki w cappucci-
no lub caffé latte.

INNE - desery i jogurty owsiane.
Katarzyna Wroniak

NAPÓJ OWSIANY 
BEZGLUTENOWY 

BIO - NATUMI

polecamy!

NAPÓJ OWSIANY 
Z SOJĄ BARISTA 

BIO - NATUMI

KASZA OWSIANA 
BIO 

- BABALSCY

CIASTECZKA 
OWSIANE Z 

OWOCAMI DLA 
DZIECI KARAIBY 

BIO - BOHLSENER 
MUEHLE

4 mc KASZKA 
OWSIANA Z WITA-

MINĄ B1 BIO 
 - LEBENSWERT

MĄKA OWSIANA 
WYSOKOBŁONNI-

KOWA BIO
- BIO PLANET

OTRĘBY OWSIANE 
BIO - BIO PLANET

OWSIANKA 
CZEKOLADOWO-

-BANANOWA 
BEZGLUTENOWA 

BIO - TURTLE

OWSIANKA 
Z ORZECHAMI 

I ZIARNAMI BIO 
 - PROBIO



PŁATKI OWSIANE 300 g, 600 g i 1 kg
Ekologiczne płatki owsiane uzyskuje 
się z gniecionych ziaren owsa. Płatki 
owsiane to doskonała propozycja na 
codzienne śniadanie. Najlepiej smakują 
z dodatkiem jogurtu, napoju zbożowe-
go oraz z owocami.

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR
ZYWNOSCI EKOLOGICZNEJ
www.bioplanet.pl
info@bioplanet.pl

Sprawdź prze-
pisy z użyciem 
tego produktu:

Nowość!

Teraz dostępne także 
płatki owsiane Bio 

Planet w wersji  
BEZGLUTENOWEJ!

. ,
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KOKTAJL JAGODOWY 
Z PŁATKAMI OWSIANYMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
jagody mrożone - 1/2 opakowania
jogurt naturalny - 500 ml
płatki owsiane bezglutenowe - 2 łyżki
miód (opcjonalnie) - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki umieszczamy w kielichu 
blendera i mieszamy na gładko.

Anita Zegadło - AZgotuj

5 min

CIASTO MARCHEWKOWE 
Z MASCARPONE

SKŁADNIKI (12 porcji):
marchew - 2 szt.
orzechy laskowe mielone - 1 i 1/2 szklanki
jaja - 4 szt.
mąka owsiana lub zmielone płatki - 1 
szklanka
miód - 3/4 szklanki
soda i proszek do pieczenia - po jednej pła-
skiej łyżeczce
cynamon - 1 łyżeczka
aromat pomarańczowy - do smaku
mascarpone - 500 g
miód płynny - 2-3 łyżki
inulina - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zetrzeć marchew na małych oczkach 
(lub użyć pulpy z robienia soku marchwiowe-
go). W misie ubić jaja z miodem, dodać mie-
lone orzechy, przesianą mąkę i resztę skład-
ników suchych. Na koniec dodać marchewkę 
i wymieszać już łyżką. Przelać do tortownicy. 
Piec w 180°C przez 50 minut.

KROK 2: Serek mascarpone połącz z aroma-
tem pomarańczowym i miodem. Wystudzone 
ciasto przetnij na 3 części i posmaruj kremem. 
Przechowuj w lodówce.

Anita Zegadło - AZgotuj

50 min

ZUPA POMIDOROWA 
Z PŁATKAMI OWSIANYMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kurze skrzydełka - 3 szt.
pomidory krojone z puszki - 400 g
przecier pomidorowy - 2 łyżki
płatki owsiane - 3/4 szklanki
liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz - do 
smaku
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
marchewka - 2 szt.
pietruszka - 2 szt.
natka pietruszki lub szczypiorek - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso myjemy i zalewamy wodą. Wrzucamy 
obrane marchewki, pietruszkę, cebulę. Doda-
jemy także ziele angielskie i liść laurowy. Go-
tujemy do miękkości. Po tym czasie warzywa i 
mięso wyjmujemy. Warzywa kroimy w drobną 
kostkę. Koncentrat pomidorowy, starty czo-
snek i doprawiamy do smaku. Gotujemy kilka 
minut. Płatki owsiane płuczemy w zimnej wo-
dzie, a następnie dodajemy do zupy. Gotuje-
my ok. 5 min, aby płatki się nie rozpadły. Gdy 
zupa już jest gotowa, dodajemy pokrojone 
warzywa. Zupę przed podaniem posypujemy 
natką pietruszki lub szczypiorkiem.

elapolo

20 min

MLEKO OWSIANE

SKŁADNIKI (4 porcje):
płatki owsiane górskie - 0,5 szklanki
woda - 3 szklanki
daktyle suszone - 3 szt.
sól himalajska - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do pojemnika lub słoika wsypujemy płatki 
owsiane, posiekane daktyle, sól i wlewamy 
wodę. Mieszamy i zostawiamy na noc, aby 
płatki napęczniały i zmiękły. Po tym czasie 
wszystko mieszamy i blendujemy na gładki 
napój. Mleko przecedzamy przez gęste sito 
(wytłoki, które zostaną możemy zjeść w for-
mie owsianki, dodając np. łyżeczkę melasy 
dla smaku). Powstałe mleko przelewamy do 
butelki lub słoika, zakręcamy i wstawiamy do 
lodówki. Przed użyciem wstrząsamy, bo mle-
ko naturalnie się rozwarstwia. Przechowujemy 
w lodówce 2-3 dni.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

180 min

DOMOWE BATONY 
MUSLI

SKŁADNIKI (10 porcji):
płatki owsiane - 1 szklanka
banan - 1 szt.
mleko lub mleko roślinne - 50 ml
suszona żurawina - 2 łyżki
jagody goji, siemię lniane, sezam - po 2 łyżki
miód - 2 łyżki
cynamon, kardamon - po 1 łyżeczce

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banana blendujemy z miodem, mlekiem, 
cynamonem i kardamonem. Płatki owsiane 
umieszczamy w misce, dodajemy żurawinę, 
jagody goji, sezam, siemię lniane i miesza-
my. Do suchych składników dodajemy masę 
bananową i całość dokładnie mieszamy. Na 
blasze rozkładamy papier do pieczenia. Prze-
kładamy na niego masę owsianą i za pomocą 
łyżki formujemy równy placek w kształcie pro-
stokąta. Wstawiamy do piekarnika nagrzane-
go na 180°C i pieczemy 30 minut. Studzimy i 
kroimy na porcje. My Chcemy Jeść

40 min

CZEKOLADOWO-KOKOSOWE 
NALEŚNIKI OWSIANE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka owsiana lub zmielone płatki owsia-
ne - 50 g
jajko - 1 szt.
kakao - 1 łyżeczka
napój kokosowy - 100 ml
wybrany słodzik - do smaku
dodatki: owoce, serki, jogurty, kakao kruszo-
ne lub orzechy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do miski przełóż wszystkie składniki (oprócz 
dodatków) i wymieszaj dokładnie za pomocą 
łyżki. Ma powstać pół-gęsta konsystencja bez 
grudek. Rozgrzej patelnię. Wylej porcję masy, 
rozprowadź po całej patelni i smaż z każdej 
strony po ok. 1/2 minuty. Podawaj z ulubio-
nymi dodatkami.

Zdrowie na języku

25 min



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (ciasto): Mąki mieszamy z solą i oregano, dodajemy olej  
i wodę i zagniatamy ciasto. Wałkujemy na papierze do pieczenia na 
płaski placek. Wykładamy wraz z papierem na formie (śr. 30 cm). Ewen-
tualnie palcami dogniatamy ciasto, dopasowując do kształtu formy. 
Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200°C na 10 minut.

KROK 2 (sos): Wszystkie składniki na sos blendujemy. Smarujemy so-
sem lekko podpieczone ciasto na pizzę.

50 min

KROK 3: Wykładamy na sos cukinię i ewentualnie, wegański ser żółty. 
Wkładamy do piekarnika na następne 25 minut. W międzyczasie pod-
smażamy cebulę. Dodajemy do niej posiekane liście jarmużu i przeci-
śnięty przez praskę czosnek. Dusimy przez 1-2 minuty. Zależy nam, aby 
jarmuż nie stracił swego pięknego, zielonego koloru.

KROK 4: Po wyciągnięciu pizzy z piekarnika, wykładamy na nią jarmuż 
z cebulą i czosnkiem i posypujemy płatkami drożdżowymi.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

BEZGLUTENOWA PIZZA 
Z SOSEM DYNIOWYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto: 

mąka gryczana - 1 szklanka
zmielone na mąkę płatki owsiane 

bezglutenowe - 3/4 szklanki
woda - 100 ml

olej kokosowy - 2 łyżki
sól, oregano - po jednej łyżeczce

sos: 
mała dynia hokkaido (purée) - 1/4 szt.
nieaktywne płatki drożdżowe - 1 łyżka

czosnek - 1 ząbek
kurkuma - 1/2 łyżeczki

sól - 1/2 łyżeczki
czarny pieprz - szczypta

dodatki:
 jarmuż - pęk

cebula - 1/2 szt.
cukinia - 3/4 szt.

czosnek - 4 ząbki
płatki drożdżowe nieaktywne - 1 łyżka

wegański ser żółty tarty - 6 łyżek



26    Jesień 2019

PIECZONA OWSIANKA 
ŚLIWKOWO – KOKOSOWA

SKŁADNIKI (2 porcje):
płatki owsiane górskie - 50 g
śliwki - 5 szt.
mleczko kokosowe - 4 - 5 łyżki
wiórki kokosowe - 4 łyżki
miód - 1 łyżka
cynamon - 1 szczypta
kardamon - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płatki owsiane i wiórki kokosowe mieszamy 
z mleczkiem kokosowym. Dodajemy miód, 
cynamon i kardamon i mieszamy. Śliwki my-
jemy, osuszamy i kroimy na małe kawałki. 
Dodajemy do płatków owsianych. Dokładnie 
mieszamy. Masę nakładamy do kokilek lub 
do naczynia żaroodpornego. Wierzch posy-
pujemy wiórkami kokosowymi. Pieczemy w 
piekarniku nagrzanym na 180°C przez 30 - 35 
minut.

My Chcemy Jeść

45 min

KOKOSOWA 
OWSIANKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane - 50 g
mleko kokosowe - 200 ml
banan - 1 szt.
wiórki kokosowe - 2 łyżeczki
masło orzechowe - 1 łyżeczka
pasta daktylowa - 1 łyżeczka
miks orzechów i nasion - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Banana obierz. 2/3 zmiksuj bądź 
rozgnieć widelcem na mus. Pozostałą część 
pokrój.

KROK 2: Zagotuj mleko kokosowe. Wsyp 
płatki owsiane i 1 łyżeczkę wiórków kokoso-
wych. Gotuj 4-5 minut. Następnie wmieszaj 
mus bananowy. Wyłóż na talerzyk. Udekoruj 
pozostałą częścią banana, obsyp łyżeczką 
wiórków kokosowych i miksem, dodaj masło 
orzechowe i pastę daktylową.

Zdrowie na języku

20 min

OWSIANKA HINDUSKIEGO
PASTERZA

SKŁADNIKI (2 porcje):
płatki owsiane bezglutenowe - 200 g
marchew - 1 szt.
kalarepa - 1/2 szt.
brokuł - 1/2 szt.
pietruszka - 1 szt.
brukselka - 1 garść
nać pietruszki - 1 pęk
pasta curry żółta - 1 łyżka
curry - 1/2 łyżeczki
kurkuma - 1/2 łyżeczki
asafetyda - 1/2 łyżeczki
chili - 1/4 łyżeczki
sól - 1/2 łyżeczki
woda - 5 szklanek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa myjemy, obieramy i kroimy na ka-
wałki, gotujemy na parze umieszczając je, na 
koszyczku (jakiego używa się do przyrządza-
nia PYZ /PAMPUCH) w garnku z 2 szklankami 
wody. Płatki owsiane wsypujemy do rondelka, 
zalewamy 2 szklankami wody. Po zagotowa-
niu odstawiamy płatki z kuchenki (wchłoną 
resztę wody). Gdy warzywa będą miękkie, ale 
nie rozpadające się (ok. 25 min), wylewamy 
resztę wody z garnka i usuwamy koszyczek, 
na którym gotowały się warzywa. Następnie 
dodajemy do nich płatki owsiane i dolewamy 
1 szkl. wody. Potrawkę podgrzewamy na ma-
łym ogniu i przyprawiamy. Wszystko dokład-
nie mieszamy ze sobą i na końcu doprawiamy 
solą. Przed podaniem potrawkę posypujemy 
posiekaną pietruszką.

Katarzyna Kachel

30 min

OWSIANKA 
ORZECHOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
musli orzechowe - 3/4 szklanki
wrzątek - 1/2 szklanki
dodatki: ulubione owoce, chia, goji - trochę
słodzik (opcjonalnie) – do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wsypujemy do kubeczka tyle owsianki, ile 
chcemy. Zalewamy wrzątkiem centymetr nad 
powierzchnię owsianki. Mieszamy, dodajemy 
co tylko chcemy. Czekamy, aż trochę przesty-
gnie i powiększy swoją objętość.

Barbara Strużyna

5 min

BRZOSKWINIOWA OWSIANKA 
Z BAOBABEM I MANGO

SKŁADNIKI (2 porcje):
płatki owsiane bezglutenowe - 6 łyżek
brzoskwinie - 2 szt.
banan - 1 szt.
jogurt naturalny - 350 g
baobab sproszkowany - 1 łyżka
kawałki suszonego mango - kilka
orzechy nerkowca - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banana zblendować z jedną brzoskwinią oraz 
jogurtem naturalnym i baobabem. Dodać 
płatki owsiane i odstawić do lodówki na noc. 
Owsiankę podawać z kawałkami świeżej brzo-
skwini, nerkowcami i suszonym mango.

Magdalena Nagler - foodmania

1 dzień

ZŁOCISTA 
OWSIANKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane - 1/2 szklanki
kurkuma - 1/2 łyżeczki
sól himalajska - 1 szczypta
kardamon - 2 szt.
siemię lniane złociste - 1 łyżeczka
olej arganowy - 1 łyżeczka
stewia - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do rondelka wsypujemy płatki owsiane, doda-
jemy do nich siemię lniane, kurkumę, szczyp-
tę soli i odrobinę stewii. Ziarenka kardamonu 
rozgniatamy i wyjmujmy z osłonki same ciem-
ne ziarenka - dodajemy je do płatków. Zalewa-
my wszystko dwoma szklankami wody i gotu-
jemy kilka minut, aż płatki napęcznieją. Przed 
zjedzeniem mieszamy z olejem arganowym.

dorotaDS

15 min
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Bezglutenowe owsianki na zdro-
wy i pyszny początek dnia

W 2015 roku firma Turtle wprowadziła na rynek zupełnie nowy i innowacyjny produkt: mieszankę owsa i innych 
unikalnych składników – gotową bio owsiankę. Dziś Turtle Porridge stała się powszechnie znaną marką, dostęp-
ną w najlepszych sklepach ekologicznych w całej Europie, a od niedawna także w Polsce. Powód ich sukcesu jest 
zaskakująco oczywisty – to przepisy i ekologiczny skład bez ściemy. Wszystkie produkty wykonane są z czystych 

naturalnych produktów bio, które możesz znaleźć we własnej kuchni. Doskonałe receptury i dobór składników 
sprawia, że owsianki Turtle są bardzo smaczne, bardzo zdrowe, a na dodatek w 100% ekologiczne, wegańskie  

i bezglutenowe! Chcesz się przekonać? Wspólnie z blogerką @louarnes przygotowaliśmy dla Ciebie prosty prze-
pis na bazie naszej owsianki.

OWSIANKA CZEKOLADOWA  NA  LENIWE 
JESIENNE PORANKI

SKŁADNIKI (1 porcja):
owsianka czekoladowo-bananowa 
bezglutenowa bio TURTLE - 50 g
mleko ryżowe 180 ml
jabłko - 1 szt.
cynamon - 1 szczypta
jagody - trochę
czekolada bezglutenowa (opcjonalnie) - kilka kostek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do rondelka wsyp owsiankę i wlej mleko ryżowe, podgrze-
waj na małym ogniu. Mieszaj regularnie podczas gotowania, do czasu,  
aż mleko się wchłonie i uzyskasz przyjemną kremową konsystencję. 
Wlej gorącą owsiankę do miski.

KROK 2: Pokrój jabłko na kawałki i dodaj szczyptę cynamonu. Dodaj 
posiekaną czekoladę i jagody.

OSTRZEŻENIE: Uważaj to bardzo uzależniająca owsianka!
@louarnes dla TURTLE

15 min

GOJI & CHIA BOWLCAKE 
Z BANANEM I ORZESZKAMI ZIEMNYMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
owsianka goji & chia 
bezglutenowa bio TURTLE - 40 g
jajo lub zgnieciony, obrany banan - 1 szt.
mleko roślinne – 3 łyżki
drożdże – pół łyżeczki
pokrojony w plasterki banan – 1 szt.
masło z orzeszków ziemnych – 1 łyżeczka
ulubiona granola do dekoracji - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wymieszaj owsiankę z jajkiem lub zgniecionym bananem, 
mlekiem roślinnym, masłem orzechowym, drożdżami, włóż do mikro-
fali na 3 minuty i gotowe.

KROK 2: Wyjmij swoje bowlcake (ciasto w miseczce) na talerz i udeko-
ruj orzechami, plasterkami banana i granolą.

WARTO WIEDZIEĆ: Smaczny jak ciasto, a pożywny jak owsianka!
@louarnes dla TURTLE

5 min
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Tradycyjny chleb
Chleb towarzyszy nam od zawsze. Zapach świeżo wypieczonego bochenka przenosi nas  
do dzieciństwa. Ciepła, chrupiąca kromka posmarowana świeżym masłem to jedno  
z najpiękniejszych wspomnień. Wielu uważa, że własnoręczne upieczenie chleba jest czymś 
niewykonalnym w domowych warunkach. Przekonasz się, że to nieprawda. 
Żeby upiec naprawdę pyszny chleb nie potrzebujemy ma-
gicznych zdolności, super sprzętu i nie wiadomo jakich ta-
jemniczych składników. 

PODSTAWOWE SKŁADNIKI
Na początek wystarczy sprawny piekarnik i podstawowe 
składniki chleba: mąka, woda, drożdże, sól.

WODA 
jest bardzo ważnym składnikiem ciasta chlebowego:

• bez niej nie wytworzy się odpowiednia konsystencja;
• rozpuszcza i pomaga rozprowadzić składniki (sól,  

cukier, drożdże);
• jest niezbędna do fermentacji i rozmnażania się droż-

dży (rzadsze ciasto fermentuje szybciej niż suchsze);
• ma wpływ na konsystencję ciasta chlebowego;
• temperaturą wody możemy regulować temperaturę 

ciasta chlebowego.

Najlepsza do pieczenia chleba jest woda o średniej twar-
dości. Ma odpowiednią do prawidłowej fermentacji zawar-
tość składników mineralnych. Należy także zwrócić uwagę 
na chlor, gdyż silnie chlorowana woda ma negatywny 
wpływ na fermentację. Najlepiej wtedy odstawić taką wodę 
na noc bez przykrycia, aby chlor odparował, lub użyć wody  
z innego źródła. Do wyrobienia ciasta na chleb najlepiej 
użyć przegotowanej wody w temperaturze pokojowej. 
Należy trzymać się ilości podanych w przepisie pamiętając, 
że 100 g wody to 100 ml (w przepisach ilość wody często 
podaje się w gramach).

SÓL 
jest jednym z najważniejszych składników ciasta chlebowe-
go:

• nadaje smak, trzeba jednak pamiętać, że ani mdły,  
ani przesolony chleb nie smakuje dobrze;

• zagęszcza strukturę glutenu, dzięki niej ciasto skutecz-
nie zatrzymuje dwutlenek węgla  uwalniany przez droż-
dże;

• opóźnia działanie drożdży – jeśli w cieście nie ma soli, 
drożdże fermentują zbyt szybko, co niekorzystnie wpły-
wa na strukturę ciasta. Jeśli jest jej za dużo słaba działal-
ność drożdży sprawia, że chleb jest mniej pulchny;

• wpływa na wybarwienie skórki chleba – przy małej za-
wartości soli w cieście skórka będzie jaśniejsza;

• pomaga zachować barwę i aromat mąki.

Zawartość soli w pieczywie zależy od jego rodzaju: w chle-
bach zwykłych i z ziarnami powinna wynosić od 1,8 do 2% 
wagi mąki, przy pieczywie na zakwasie wystarczy 1,8%, słod-
kie pieczywo typu croissanty, drożdżówki, ciasta drożdżowe, 
brioszki wymaga dodania nawet 2,5% wagi mąki. Spowo-
dowane jest to wysoką zawartością masła w tego typu wy-
piekach. Solą możemy także posypywać wierzch pieczywa 
przed upieczeniem, np. precle lub bułki. Świetne do takich 
celów są własnoręcznie przygotowane mieszanki soli z przy-
prawami. Do pieczywa najlepsze są sole: morska, himalaj-
ska, zwykła kamienna, sól z mieszanką ziół. Unikajmy tylko 
mocno oczyszczonej soli z dodatkami przeciwzbrylają-
cymi.

DROŻDŻE 
jednokomórkowe organizmy, które potrzebują do przeżycia 
szczególnych warunków: odpowiedniej temperatury, tle-
nu, pożywienia i wilgotności. Po ich zapewnieniu zaczynają  
się mnożyć i zapoczątkowują fermentację, dzięki której 
chleb jest puszysty i miękki.
Drożdże w piekarnictwie występują w kilku postaciach: jako 
płynna maź (stosowana głównie w przemysłowej produk-
cji), drożdże sprasowane (w sklepach kupimy je w mniej-
szych lub większych kostkach) oraz drożdże suszone (sypkie  
lub w postaci granulek). 

Jeśli przepis podaje taką możliwość, to drożdże suche  
i świeże możemy stosować zamiennie. Należy jednak pa-
miętać, że:

• 1 g drożdży świeżych to 0,4 g drożdży suchych  
(w granulkach – muszą być przed dodaniem do ciasta 
rozpuszczone w ciepłej wodzie);

• 1 g drożdży świeżych to 0,33 g drożdży suchych 
instant (w proszku – mogą być dodane do ciasta bez 
rozpuszczania).

Warto zadbać aby drożdże, zwłaszcza świeże, były najwyż-
szej jakości. Nieświeże, zepsute lub przeterminowane droż-
dże spowodują, że ciasto nie wyrośnie i nasz chleb nie bę-
dzie się nadawał do jedzenia.
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MĄKA
Warto zaopatrzyć się w mąkę dobrej jakości, świeżą,  
bez ulepszaczy tak, jak w przypadku innych produktów spo-
żywczych należy uważnie czytać etykiety i nie kupować naj-
tańszej mąki z mnóstwem nikomu niepotrzebnych dodat-
ków. Dobrze jest rozejrzeć się, czy w okolicy nie ma młyna,  
w którym kupimy świeżo zmieloną mąkę. Zwłaszcza w ma-
łych miejscowościach można takie młyny znaleźć. Na ety-
kiecie znajdziemy także pozostałe ważne informacje: typ 
mąki oraz zawartość białka.

TYP MĄKI 
określa ilość popiołu, który powstaje po spaleniu 100 kg 
mąki, np. typ 500 oznacza, że po spaleniu 100 kg mąki otrzy-
mano 500 g popiołu. Im bardziej oczyszczona mąka, tym 
niższy typ.
Najczęściej spotykane typy mąki w Polsce to:

• 450 – tortowa (pszenna)
• 480 – uniwersalna (pszenna)
• 500 – krupczatka (pszenna)
• 550 – luksusowa (pszenna)
• 700 – jasna (orkiszowa)
• 720 – chlebowa (żytnia)
• 750 – chlebowa (pszenna)
• 1400 – sitkowa (żytnia)
• 1820 – graham (pszenna)
• 1850 – graham (orkiszowa)
• 2000 – razowa (pszenna, orkiszowa i żytnia)

Coraz częściej do wypieku chleba stosowane są także mąki 
z prastarych ziaren, takie jak mąka z płaskurki, samop-
szy, kamutu, a także gryczana, kasztanowa i jaglana (do 
chlebów bezglutenowych).

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 
zależy od rodzaju zboża i jego jakości. Im więcej jest biał-
ka w mące, tym więcej glutenu. Gluten jest niezbędny  
do wytworzenia tak zwanej „siatki glutenowej”, która jest 
odpowiedzialna za sprężystość i miękkość bochenka,  
a także jego kształt. To dlatego upieczenie smacznego 
chleba bezglutenowego jest trudniejsze.
Do wypieku chleba i bułek używa się najczęściej mąki  
od typu 720 w górę, do wypieków drożdżowych mąki 
chlebowej pszennej i mąki typu 500 lub 550. Przepisy do-
kładnie określają jakiego rodzaju mąki należy użyć.
Mąka dość szybko jełczeje, zwłaszcza jeśli jest przechowy-
wana w nieodpowiednich warunkach. Najlepiej trzymać  
ją w przewiewnych torebkach, w suchym i chłodnym miej-
scu.

CHLEB NA ZAKWASIE
Osobną kategorią są chleby na zakwasie. Dla początkują-
cych są trudniejsze do zrobienia niż chleby na drożdżach, 
szybko jednak można się ich nauczyć. Naprawdę warto, 
ponieważ chleby na zakwasie są trwalsze i zdrowsze niż  
z dodatkiem drożdży. Dzięki zawartości bakterii kwasu mle-
kowego (które występują również w układzie pokarmowym 
człowieka) pieczywo na zakwasie polecane jest przy kura-
cji antybiotykowej. Zaleca się je także osobom uczulonym 
na drożdże oraz zagrożonym dolegliwościami grzybiczymi. 
Fermentacja mlekowa umożliwia rozkład kwasu fitynowego 
występującego w ziarnach zbóż, dzięki czemu takie składniki 
jak wapń, magnez, cynk czy żelazo są lepiej wchłaniane.

ZAKWAS 
to w uproszczeniu mieszanka szczepów „dzikich” droż-
dży i bakterii kwasu mlekowego, która powstaje poprzez 
wymieszanie mąki z wodą i odstawienie na kilka dni, w któ-
rych czasie zachodzi fermentacja.

Dzikie drożdże obecne w zakwasie odpowiadają za pulch-
ność chleba, a bakterie, głównie z rodzaju Lactobacillus,  
za smak pieczywa. Dzikie drożdże można spotkać wszędzie:  
na nasionach, ziarnach, owocach, warzywach. Do przygo-
towania zakwasu nie używa się białej mąki, ponieważ 
proces oczyszczania pozbawia ją składników odżyw-
czych niezbędnych do mnożenia się drożdży i bakterii.

JAK POWSTAJE ZAKWAS?
Po wymieszaniu mąki z wodą zaczyna się rozwój kultury 
drożdżowej. Na początku do prowadzenia zakwasu uży-
wa się w całości lub części mąki żytniej, nawet jeśli później 
zakwas zostanie przekształcony w pszenny. Po mniej wię-
cej dobie w ciepłym pomieszczeniu mieszanina zaczyna 
rosnąć. Dzieje się tak, ponieważ mikroorganizmy obecne  
w zakwasie produkują gaz. Jest to znak, że nasz zakwas żyje 
i zaczyna pracować. Początkowo zakwas jest słaby, bakterie 
i drożdże w nim obecne są podatne na ataki nieprzydatnych  
w piekarnictwie drożdży i bakterii. Z biegiem czasu poży-
teczne szczepy zaczynają dominować i zakwas się wzmac-
nia. Dokarmianie kultury wspomaga mikroorganizmy  
w produkcji zakwasu. Po mniej więcej 6 do 10 dni zakwas jest  
na tyle silny, by móc przygotować za jego pomocą chleb. 
 Aby mógł przetrwać, musi być regularnie „dokarmiany” świe-
żą mąką i wodą. Im zakwas jest starszy, tym mocniejszy i lepszy  
w smaku. Zakwasy używane w starych piekarniach z trady-
cjami mają czasami po kilkadziesiąt lub więcej lat.

Smak zakwasu, a co za tym idzie chleba upieczonego przy 
jego użyciu, będzie się różnił w zależności od tego, w ja-
kim regionie świata powstał. Spowodowane to jest różni-
cami klimatycznymi, smakiem wody, obecnymi w powietrzu  
i mące drożdżami.

Niezależnie od tego, jakie chleby i z jakimi dodatkami bę-
dziecie piec najważniejsze, o czym należy pamiętać to do-
kładne trzymanie się przepisu i cierpliwość. Dobry chleb 
wymaga czasu, żeby odpowiednio wyrosnąć. Jeśli w prze-
pisie przeczytacie, że ma wyrastać dwa razy, tak musi być. 
Za mało wyrośnięte lub przerośnięte ciasto spowoduje,  
że nasz chleb nie będzie smakował dobrze. Równie ważne 
jest dokładne odmierzanie składników. Praktyka czyni mi-
strza, z każdym bochenkiem będziecie pewniejsi swoich sił  
i tego, że nic nie zastąpi domowego chleba.

Jeśli jesteście cierpliwi i macie ochotę na własnoręcznie wy-
pieczony chleb to pierwszy krok za Wami.

Iwona Kuczer - Szef Kuchni 

MĄKA PSZENNA CHLEBOWA 
TYP 750 BIO  - BIO PLANET

polecamy!



ZAKWAS ŻYTNI

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka żytnia razowa (typ 2000) - 800 g
woda niechlorowana - 800 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Produkcja tego zakwasu trwa 6 dni. Siódmego można upiec na 
nim chleb bez użycia drożdży.
Przez pierwsze dwa dni zakwas karmimy raz dziennie, o tej sa-
mej porze. W dniach 3-6 karmimy dwa razy dziennie w odstę-
pach 12-godzinnych.

DZIEŃ 1: 200 g mąki żytniej razowej (nie używamy mąki jasnej, 
gdyż jest ona pozbawiona niezbędnych składników odżyw-
czych, które są potrzebne do zbudowania silnego zakwasu), 
200 g wody niechlorowanej, w temperaturze pokojowej. Mąkę 
mieszamy z wodą w szklanym naczyniu, np. dużym słoiku. Nie 
przykrywamy. Powstanie bardzo gęsta pasta. Należy odstawić 
ją na 24 godziny w temperaturze 24-27°C - np. przy ciepłym 
kaloryferze.

DZIEŃ 2: Bierzemy 100 g mikstury z dnia poprzedniego (resztę 
wyrzucamy lub oddajemy w dobre ręce), 100 g mąki żytniej ra-
zowej, 100 g wody. Wszystkie składniki mieszamy i odstawiamy 
na 24 godziny w temperaturze 24-27°C.

DZIEŃ 3: Bierzemy 100 g mikstury z dnia 2, 100 g mąki żytniej 
razowej, 100 g wody. Mieszamy, przykrywamy folią plastikową. 
Odstawić na 12 godzin w temperaturze 24-27°C.

DZIEŃ 4 - 6: Powtarzamy karmienie zakwasu jak w dniu 3 - czyli 
rano i wieczorem, w odstępach 12-godzinnych.

DZIEŃ 7: Zakwas jest gotowy do upieczenia chleba (przepis na 
kolejnej stronie).

Iwona Kuczer

6 dni

aus 100 % Bio-Butter

Wyjątkowy smak i najwyższa jakość!
- 100% masła GHEE
- pionier w Europie od 1992 roku
- receptura „slow food” bez sztucznych dodatków
- tradycyjna receptura ajurwedyjska
- nadaje się do pieczenia, gotowania i smażenia 
  w głębokim tłuszczu

Dla dobrego samopoczucia, codziennie w Twojej kuchni!

FINCK GHEE GMBH - oryginalna BIO manufaktura masła Ghee



CHLEB RAZOWY - TATTEROWIEC

SKŁADNIKI (1 porcja):
zakwas żytni razowy płynny* - 400 g
woda** - 150 ml
mąka razowa - żytnia, pszenna, orkiszowa - 100 g
mąka pszenna chlebowa - 300 g
sól morska/himalajska/kamienną - 1 łyżka
cukier brązowy - 1 łyżeczka

WARTO WIEDZIEĆ:
Chleb jest mocno zakwasowy, długo utrzymuje świeżość, a jego upieczenie 
nie wymaga szczególnych zdolności. Idealny, kiedy macie nadmiar zakwasu.

* Gęstość zakwasu w tym przypadku wynosi 150%, czyli na 100 g użytej 
mąki dodano 150 g wody.
**ilość użytej wody należy uzależnić od gęstości zakwasu i rodzaju użytych 
mąk.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki mieszamy, ciasto jest lepkie i luźne. Zostawia-
my do wyrośnięcia na godzinę.

KROK 2: Mieszamy krótko, przekładamy do foremki chlebowej wysmaro-
wanej oliwą i wysypanej otrębami lub płatkami żytnimi, smarujemy wierzch 
ciasta chlebowego oliwą, zakrywamy naoliwioną folią i zostawiamy do po-
nownego wyrośnięcia (ma rosnąć powoli, kilka godzin). Pilnujemy, żeby nie 
przerosło. Przerośnięty chleb zapadnie się pośrodku i nie będzie smaczny.

KROK 3: Przed pieczeniem możemy posypać ulubionymi dodatkami: ziar-
nami, makiem, otrębami, nasionami kolendry, płatkami żytnimi. Foremkę  
z chlebem wsuwamy do ZIMNEGO piekarnika, nastawiamy temperaturę na 
200°C i pieczemy godzinę od momentu osiągnięcia właściwej temperatu-
ry. Gdy piekarnik dobrze się nagrzeje (osiągnie temperaturę 200°C), chleb  
i ścianki pieca spryskujemy wodą. Można również po godzinie dopiekać 
bez formy.

Iwona Kuczer

1 dzień

GZIKIdealne pieczywo i ciasta 
z piekarni GZIK

inspiruje nas tradycja, 
cechuje precyzja i dobry smak

Działamy na polskim rynku już od ponad 75 lat. Jesteśmy firmą rodzinną, 
zarządzaną obecnie przez czwarte pokolenie piekarzy. Specjalnością 
naszych zakładów jest produkcja wszelkiego rodzaju chlebów pieczonych 
w oparciu o receptury wypracowane z biegiem lat. Ponadto 
w skład naszego asortymentu wchodzą wyroby 
cukiernicze, w tym pączki, ciastka francuskie 
i drożdżowe oraz tradycyjne ciasta polskie.
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CZTERY DNI PRZED PIECZENIEM 
ROBIMY ZAKWAS!
Konsystencja mieszaniny powinna przypominać śmietanę. 
Do rozpoczęcia procesu nie potrzeba żadnych dodatków, ponie-
waż bakterie odpowiedzialne za fermentację zawarte są w powie-
trzu. Jeśli zakwas nie udaje się to dobrym sposobem jest dodanie 
malutkiego kawałka skórki z chleba żytniego, takiego ze sklepu.

Im starszy zakwas tym jego właściwości są lepsze. Widać  
to w szybkości procesu wyrastania. Starszy zakwas cały czas do-
karmiamy, niestety starszy, jeśli go niedokarmiamy po prostu
się zepsuje, a nie stanie lepszy. 1/3 zostawiamy w naczyniu 
i wstawiamy do lodówki do następnego pieczenia. Następ-
nym razem nie będzie trzeba robić nowego, a tylko aktywować 
uśpiony zakwas wyciągając go z lodówki na kilka godzin przed 
następnym pieczeniem. Zakwas odkładamy też w ostatniej fazie 
prowadzenia ciasta żytniego przed soleniem, aby mieć zaczątek 
na następny chleb.

Chleb żytni na zakwasie 
- metoda 5 fazowa

ZAKWAS ŻYTNI

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka żytnia - ok. 100 g
woda ok 100 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do słoika wsypujemy 40 g mąki żytniej i dolewamy 40 ml 
wody (w temp. pokojowej). Przykrywamy słoik gazą lub ręcznikiem pa-
pierowym, żeby mógł oddychać. Odstawiamy w ciemne i ciepłe miej-
sce.

KROK 2 - 4: Codziennie dodajemy (dokarmiamy) ok. 20-30 g mąki i 
wody - tyle, żeby utrzymać pierwotną luźną konsystencję. Po 3 lub 4 
dniach, gdy już widać, że są bąbelki i zwiększyła się objętość a z na-
czynia czuć zapach podobny do fermentowanych jabłek, zakwas jest 
gotowy. 

4 dni

PIECZEMY CHLEB ŻYTNI NA ZAKWASIE

SKŁADNIKI (1 forma: dł./szer./wys. - 29 cm/12 cm/6 cm):
ok. 950 g mąki
ok. 600 g wody
15 g zakwasu
15-20 g soli (dwie łyżeczki) wg technologii 2% masy mąki

WAŻNE: Należy pamiętać, aby zawsze najpierw dodawać wodę potem 
mąkę.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miski wlewamy 30 g wody (24-26˚C ) i dodajemy zakwas, 
mieszamy. Do mieszaniny dodajemy 30 g mąki, mieszamy, przykry-
wamy ściereczką. Odstawiamy na 5-9 godzin w temp 24-26˚C (ciasto 
luźne, następuje namnażanie drożdży).

KROK 2: Do masy dolewamy 100 g wody i mieszamy. Do mieszaniny 
dodajemy 145 g mąki, mieszamy, przykrywamy ściereczką. Odstawia-
my na 6 godzin w temp 26-28˚C (ciasto gęste, następuje namnażanie 
bakterii kwasu mlekowego). 

KROK 3: Do masy dolewamy 250 g wody i mieszamy. Do mieszaniny 
dodajemy 240 g mąki, mieszamy i przykrywamy ściereczką. Odstawia-
my na 3-4 godziny w temp 28-30˚C (ciasto luźne, intensywne rozmna-
żanie drożdży i bakterii kwasu mlekowego).

KROK 4: Odkładamy trochę zakwasu na następne pieczenie. Do masy 
wlewamy 215 g (do 300 g w zależności od mąki) wody i mieszamy. 
Do mieszaniny dodajemy 530 g mąki, mieszamy. Wymieszane ciasto 
przekładamy do formy wysmarowanej olejem i oprószonej mąką. Wy-
gładzamy powierzchnię moczoną w wodzie łyżką. Odstawiamy na ok. 
45-60 min do wyrośnięcia w temp 29-31˚C (fermentacja, rozkład cu-
krów, powstaje etanol, dwutlenek węgla i kwas mlekowy).

Ciasto powinno podwoić objętość. Jeśli na powierzchni pojawiają się 
okrągłe dziurki to może oznaczać że już faza wyrastania się kończy i 
jest trochę za późno na wypieczenie ładnie wypukłego chleba. Trzeba 
trochę doświadczenia, aby utrafić w ten moment kiedy ciasto jeszcze 
rośnie, aby w ostatniej fazie wyrastania włożyć go do piekarnika. Jeśli 
włożymy w dobrym momencie wygląd chleba będzie lepszy. Będzie 
wypukły bowiem ciasto miało jeszcze siłę rosnąć w pierwszych minu-
tach pieczenia. Pieczenie profesjonalne składa się z zapiekania, piecze-
nia i dopiekania. Czas i temp poniżej. Można dla uproszczenia piec 50 
min w 200˚C.

• zapiekanie: w 250-300˚C przez 5 min 
• pieczenie: w 210-230˚C przez 23 min 
• dopiekanie: w 180-200˚C przez 23 min 

 
KROK 5: Po wyjęciu z piekarnika chleb należy wyjąć z formy i odsta-
wić na kratkę do ostygnięcia. Podobno najlepiej na kilka godzin.

2 dni

Anita Zegadło (AZgotuj) - Szef Kuchni 



-

-
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Rafał Dźwigaj
ekspert kategorii kasze

Kasze i ziarna 
bezglutenowe
Czy przeszła Was myśl, że ziemniaki do obiadu stały się już 
zwykłym, monotonym przyzwyczajeniem? Może warto za-
mienić je na coś innego? Co powiecie na kasze, a do tego bez-
glutenowe?
Bezglutenowe kasze to znane od lat ja-
gła i kasza gryczana. Konsumenci coraz 
częściej sięgają po coś bardziej wyszu-
kanego, egzotycznego np. amarantus  
czy komosa ryżowa zwana quinoą.
Kasze pozyskuje się z ziaren zbóż, które 
całkowicie lub częściowo zostały pozba-
wione łuski. Odzyskują one popularność 
na polskich stołach nie tylko jako dodatek 
do mięs, ale stają się głównym składni-
kiem dań cenionym przez wiele osób.

KASZA JAGLANA
Najpopularniejsza kasza używana do spo-
rządzania dań. Według medycyny chiń-
skiej kasza jaglana wykazuje właściwo-
ści rozgrzewające. Wzmacnia osłabiony  
i wychłodzony organizm. Jest pozyskiwa-
na z prosa. Polecana jest w szczególno-
ści na śniadania, gdyż jest lekkostrawna 
i bardzo sycąca. Można ją ugotować na 
wodzie lub na mleku dodając świeże bądź 
suszone owoce, orzechy i przyprawy. Sta-
nowi dodatek do mięs, zup.

KASZA GRYCZANA
Powstaje z gryki, najpopularniejsza jest 
palona, ale niepalona jest bogatsza  
w składniki odżywcze i jest bardziej uni-
wersalna. Kasza gryczana idealnie pasuje 
do dań wytrawnych, do mięs, ryb, owo-
ców morza, zup. Można ją dodać do go-
towanych warzyw lub usmażyć z mięsem 
i dodatkami. Sprawdzi się tez jako farsz 
do gołąbków, krokietów, pierogów i na-
leśników.

KASZA KUKURYDZIANA
Jest wytwarzana z kukurydzy i ma postać 
drobnego lub grubego grysiku. Jest lek-
kostrawna i bardzo polecana dla dzieci. 
Najczęściej robi się z niej polentę, za-
gęszcza sosy, zupy. Można z niej zrobić 
chleb, który jest zamiennikiem chleba 
pszennego dla osób z nietolerancją glu-
tenu. Nadaje się do robienia tortilli i tym 
podobnych placków, jak również wyko-
rzystywana do panierowania kotletów.

polecam!
KOMOSA RYŻOWA
Komosa ryżowa inaczej quinoa. Wywodzi 
się z Ameryki Południowej i występuje 
w trzech odmianach - biała, czerwona  
i czarna. Jest lekko strawna, posiada ni-
ski indeks glikemiczny, przez co nadaje  
się dla cukrzyków. Biała jest najbardziej 
popularna, szybko się gotuje i jest bardzo 
miękka. Czerwona i czarna są zdecydowa-
nie twardsze, przez co znajdują zastoso-
wanie jako dodatek do sałatek. Może być 
zamiennikiem dla innych kasz, płatków  
i ryżu.

Inne ziarna
AMARANTUS
Należy do tej samej rodziny, co komosa 
ryżowa i szpinak. U nas jeszcze niedawno 
praktycznie nieznany, natomiast popular-
ny w Azji, Afryce, Ameryce Południowej. 
Amarantus można podać na śniadanie 
zastępując nim płatki. Sprawdza się jako 
składnik sałatek, placków, zapiekanek, 
puddingów. Nie przetworzone ziarna 
można ugotować i podawać z daniami 
mięsnymi, rybnymi, warzywnymi.

CHIA
Chia inaczej szałwia hiszpańska tradycyj-
nie spożywana w Meksyku, ale zdobywa 
też serca polskich smakoszy ze względu 
na ich łagodny orzechowy smak. Posiada 
zastosowanie do deserów, jogurtów, kok-
tajli i sałatek.

TAKŻE JAKO MĄKI I ZIARNA EKSPANDOWANE
Większość tych kasz i ziaren można prze-
robić na mąkę. Z odpowiednio przygo-
towanej mieszanki kilku rodzajów mąk 
możemy przygotować np. pieczywo, ma-
karon czy naleśniki, W sklepach możemy 
znaleźć także ekspandowane ziarna, któ-
re dzięki poddaniu wysokiemu ciśnieniu  
i temperaturze zwiększają swoją objętość 
i stają się przyjemnie chrupkie. Można  
je podjadać prosto z paczki lub używać 
jako dodatek do dań i deserów.

KASZKA 
JAGLANO 

- GRYCZANA
 Z AMARANTUSEM 

BIO - HELPA

KASZA GRYCZANA 
NIEPALONA 

BEZGLUTENOWA 
Z POLSKICH UPRAW 

BIO - BIO PLANET

KASZKA 
KUKURYDZIANA 
BEZGLUTENOWA 

BIO
 - BIOPONT
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WARTOŚCI ODŻYWCZE KASZ
W dużej mierze wartość odżywcza kasz zależy od sposobu prze-
robu. Część kasz jest wytwarzana w wyniku prostego procesu 
przetwórczego, czyli wystarczy lekkie obłuszczenie i pokroje-
nie ziarna, ale mogą być też kasze wytwarzane drogą złożo-
nych procesów. Głównie jednak wartość odżywcza kasz, zależy  
od rodzaju zboża. Kasze dostarczają: białka, skrobi, błonnika, 
składników mineralnych (głownie cynk, magnez, selen, mangan), 
witamin (szczególnie z grupy B). Składniki te korzystnie wpły-
wają na funkcjonowanie układu odpornościowego, nerwowego,  
ale przede wszystkim, dzięki zawartości błonnika i skrobi opor-
nej, na regulowanie układu pokarmowego i zapobieganie choro-
bom na tle wadliwego żywienia. Dzięki sporej zawartości błonni-
ka, kasze pobudzają do pracy cały układ trawienny. Nasza dieta 
obecnie jest zapełniona wysoko przetworzoną, przemieloną  
żywnością, pozbawioną pęczniejących substancji błonnikowych, 
a takie żywienie prowadzi do zaburzeń układu pokarmowego  
i chorób cywilizacyjnych. 

KASZE DROBNO I GRUBOZIARNISTE 
• Gruboziarniste (inaczej nazywane krupami) - uzyskuje  

się przez usunięcie łuski z całego ziarna i ewentualne po-
lerowanie (np. jęczmienna pęczak). Są to kasze najmniej 
przetworzone, zawierają więcej błonnika, niż kasze drobne. 
Uchodzą za zdrowsze, mają zbawienny wpływ na kondycję 
jelit, ale są trudniejsze do strawienia i bardziej kaloryczne  
z uwagi na większą ilość węglowodanów złożonych.

• Drobnoziarniste – też zasługują na naszą uwagę, są lek-
kostrawne i łatwiejsze  w przygotowaniu.  Otrzymuje  
się je poprzez śrutowanie i rozdrabnianie ziarna na mniej 
lub bardziej regularne części (np. manna, kuskus).

JAK UGOTOWAĆ KASZĘ?
Aby prawidłowo ugotować kaszę należy zachować odpowiednią 
ilość wody w stosunku do ilości kaszy oraz trzymać się okre-
ślonego czasu przygotowania. Niektóre kasze przed przygo-
towaniem powinny być wypłukane, aby usunąć piasek, plewy, 
kurz i inne substancje. Płuczemy kasze grube, nie płuczemy kasz 
drobnych takich jak manna, aby nie usunąć części ziaren skrobi, 
białka, soli mineralnych, czy witamin. 
Pamiętajmy, że kasze podczas obróbki pęcznieją i zwiększają 
swoją objętość 2-3 krotnie. 

ZASTOSOWANIE KULINARNE KASZ
Kasze są tanie, łatwodostępne i łatwe w przygotowaniu. Mogą 
stanowić urozmaicenie naszej diety, gdyż mogą być poda-
wane zarówno na zimno, ciepło, słodko, słono, jako oddziel-
ny posiłek lub składnik dań, farszów, zup. Można je połączyć 

Kasze zbożowe
sycące i zdrowe

Kipi kasza, kipi groch… Już z prostej wyliczanki dla dzieci wynika, że powinniśmy jeść ka-
sze! Całe lub rozdrobnione ziarna zbóż, oczyszczone i częściowo pozbawione okrywy owo-

cowo-nasiennej. Po oczyszczeniu ziarna mogą być polerowane, gniecione, krojone, mielone 
lub prażone. Kasze można produkować z rozmaitych zbóż. Tym razem pod lupę weźmiemy 

takie zboża jak: pszenica, jęczmień, owies.
z warzywami i źródłami białka tzn. strączkami, mięsem, jajami 
lub rybami. W przypadku diet wegetariańskich oprócz strączków 
warto dodawać nasiona i orzechy takie jak pestki dyni, słonecz-
nika, sezam.  

INDEKS GLIKEMICZNY KASZ
Znajomość indeksu glikemicznego, umożliwia komponowanie 
codziennego jadłospisu tak, by zapobiec dużym wahaniom cu-
kru we krwi. Im dłużej gotujemy produkty zawierające skrobię, 
np. kasze, tym indeks glikemiczny takiego produktu będzie wyż-
szy. Takie produkty są szybciej trawione i wchłaniane, powodu-
ją wysoki i szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Przykłady IG 
kasz: manna 58; kuskus 65; jęczmienna 70; bulgur 45.

KASZE Z PSZENICY
(zawierają białko gliadynę)

KASZA PSZENNA (347 kcal/100 g)
to pokruszone, szlifowane ziarna pszenicy, wolne od zarodków 
i częściowo od powłok owocowo-nasiennych. Kasza zawiera 
dużo białka i błonnika pokarmowego. Ze składników mineral-
nych warto wymienić: fosfor, potas, magnez, a z witamin - C, D, 
P i z grupy B.
W kuchni: wyśmienicie nadaje się do zup, puddingów, do zapie-
kanek, a nawet kotlecików.

KASZA MANNA (320 kcal/100 g)
to drobnoziarnista kaszka (grysik). Zawiera niewiele błonnika, 
ale za to sporo skrobi, białka,  składników mineralnych m.in. że-
laza i jodu.
W kuchni: kasza manna jest lekkostrawna, dlatego często sto-
sowana w dietach małych dzieci i osób z nadwrażliwością układu 
pokarmowego. Doskonale sprawdza się również jako dodatek 
do zup, ciast, wypieków i zapiekanek. Smacznym daniem śnia-
daniowym jest kasza manna ugotowana na mleku z dodatkiem 
owoców, orzechów, miodu. Zawiera zawiązujący odpowiednią 
strukturę gluten pożądaną w przygotowywaniu puddingów i le-
gumin, czy popularnej, gęstej kaszki manny z owocami. 
 

Kasza manna
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KUSKUS (346 kcal/100 g)
otrzymywany jest z pszenicy twardej, tzw. semo-
liny. Stanowi doskonałe źródło białka. Może być 
spożywany przez osoby cierpiące na dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego, gdyż nie po-
drażnia żołądka. Doskonale sprawdza się również 
w diecie osób uprawiających sport.
W kuchni: przygotowanie kuskusu jest niezwy-
kle proste. Można go zalać wrzącą osoloną wodą, 
bulionem i po kilku minutach pęcznieje, tworząc 
sypką kaszkę. Świetny składnik farszu do warzyw, 
owoców i zapiekanek. Idealny do głównych dań, 
duszonych warzyw, zapiekanek, sałatek warzyw-
nych i owocowych. Przygotowany kuskus z powo-
dzeniem zastępuje ziemniaki, ryż, makaron. 

BULGUR (388 kcal/100 g)
otrzymywany jest z gotowanych, wysuszonych  
i gniecionych ziaren twardej pszenicy durum. Za-
wiera spore ilości błonnika, białka, witaminy z gru-
py B oraz składniki mineralnie, szczególnie fosfor, 
potas, wapń, żelazo, magnez.
W kuchni: bulgur największą popularnością cie-
szy się w krajach Bliskiego Wschodu, gdzie jest 
dodawany praktycznie do każdej potrawy. Jest 
składnikiem wielu orientalnych dań. Przyrządza  
się go błyskawicznie, zalewając osolonym wrząt-
kiem, bulionem lub krótko gotując. Świetnie pa-
suje jako dodatek zup, składnik sałatek, farszów, 
zapiekanek, czy do nadziewania warzyw. Może 
zastąpić ryż, makarony lub inne tradycyjne kasze 
jako składnik drugiego dania z mięsem i zawie-
sistym sosem.

KASZA MANNA Z SAMOPSZY (325 kcal/100 g)
to pełnoziarnista kasza zawierają białko, zawiera-
jące aminokwasy egzogenne.
W kuchni: samopsza to jedna z najstarszych od-
mian pszenicy. Kaszę można ugotować zarówno 
na wodzie, jak i na mleku. Gotowe danie podajemy 
z syropem lub musem owocowym.

KASZA MANNA Z PŁASKURKI (304 kcal/100 g)
to pełnoziarnista kasza zawierająca znaczące ilości 
błonnika pokarmowego i beta-glukany. Rozgrze-
wa organizm, wspomaga krążenie.
W kuchni: płaskurka to stara odmiana pszenicy 
orkisz. Kaszę możemy ugotować zarówno na wo-
dzie, jak i na mleku. Gotowe danie podajemy z sy-
ropem lub musem owocowym.

KASZE Z ORKISZU
(zawierają białko gliadynę)

KASZA ORKISZOWA (384 kcal/100 g)
Orkisz to stara i cenna odmiana pszenicy. Za-
wiera kwasy tłuszczowe nienasycone, witaminy: 
A, D, E, z grupy B oraz spore ilości krzemu, od-
powiadającego za kondycję włosów i paznokci  
i wspomagającego leczenie stanów zapalnych 
skóry. Poza tym jest źródłem wartościowego biał-
ka i błonnika pokarmowego.
W kuchni: kasza orkiszowa ma łagodny smak, 
jest wyjątkowo pożywna i na długo daje uczucie 
sytości. Może stanowić bazę ciepłego śniadania, 
obiadu lub kolacji na słodko lub słono. Dobrze 
komponuje się z owocami, orzechami, bakaliami 
jako składnik deserów, musów. Może być wyko-
rzystana również jako składnik potraw jednogarn-
kowych.

KASZE Z JĘCZMIENIA
(zawierają białko hordeinę)

Kasza jęczmienna odznacza się wysoką zawar-
tością białka i błonnika pokarmowego. Ponadto 

bogata jest w β-glukan, który obniża poziom 
cholesterolu. Choć nie zawiera tak dużo minera-
łów, aminokwasów i witamin jak inne kasze, ma 
niezwykle pozytywny wpływ na stan jelit. Jest też 

bardzo dobrym źródłem selenu.

KASZA JĘCZMIENNA PĘCZAK (335 kcal/100 g)
to całe,  oczyszczone, obłuskane i wypolerowane 
ziarno jęczmienia. To najstarsza i najmniej prze-
tworzona kasza jęczmienna. Otrzymywana jest  
z niepokruszonych ziaren, dzięki czemu zachowu-
je cenne mikro-i makroelementy.
W kuchni: pęczak stanowi doskonały dodatek  
do dań mięsnych i wegetariańskich. Polecany tak-
że do zup, zapiekanek, do nadziewania gołąbków, 
czy gulaszy.

KASZA JĘCZMIENNA ŁAMANA (WIEJSKA)
(335 kcal/100 g)
to pocięty na duże cząstki pęczak. Występuje  
w trzech rodzajach: gruba, średnia i drobna.
W kuchni: kasza jęczmienna to główny składnik 
słynnego polskiego krupniku. Doskonała również 
do innych zup, np. pomidorowej, koperkowej  
i grzybowej. Można ją ugotować na sypko do du-
szonego mięsa i do rożnych sosów, również jako 
składnik sałatek. Z samej kaszy lub w połączeniu  
z mięsem mielonym przygotowuje się farsze  
do nadziewania, gołąbków, papryki, cukinii, bakła-
żanów i innych warzyw.

KASZA PERŁOWA (335 kcal/100 g)
inaczej mazurska, otrzymuje się ją z przecięcia 
pęczaku na drobne, średnie lub grube cząstki,  
a następnie obtoczeniu i polerowaniu. Również 
występuje jako gruba, średnia i drobna.
W kuchni: idealnie nadaje się do gulaszu, dobrze 
smakuje z sosami grzybowymi i mięsnymi. Może  
posłużyć również jako farsz do warzyw i gołąb-
ków. W opcji dla wegetarian - z warzywami pie-
czonymi lub gotowanymi na parze. Pasuje nawet 
do sałatek owocowych.

KASZE Z OWSA
(zawierają białko aweninę)

KASZA OWSIANA (417 kcal/100 g)
jest mało popularna i trudno dostępna. Wytwa-
rzana jest z całego, niekruszonego ziarna owsa. 
Ziarno jest oczyszczone i szlifowane. Niski stopień 
przetworzenia powoduje, że zachowuje cenne 
składniki, takie jak wartościowe białko, błonnik 
pokarmowy, witaminy: A, K, z grupy B i składniki 
mineralne: miedź, cynk, kobalt, potas, żelazo, jod, 
mangan, fluor. Jest dobrym źródłem kwasu folio-
wego.
W kuchni: czas gotowania kaszy jest stosunkowo 
długi, dlatego idealnie sprawdza się jako składnik 
zup. Można stosować ją również jako dodatek  
do kotletów, pulpetów i  farszów.

Sylwia Kaczmarek - Dyrektor Departamentu 
Jakości Bio Planet 
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KASZA PĘCZAK Z GRZYBAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza pęczak - 1,5 szklanki
olej rzepakowy - 3 łyżki
czerwona cebula - 1 szt.
wino białe wytrawne - 100 ml
tymianek - 1/2 łyżeczki
pieczarki - 250 g
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na rozgrzanym oleju zeszklij posiekaną w 
kostkę cebulę, dodaj wymytą kaszę, zamie-
szaj. Wlej wino, chwilę odparuj. Dolej wody 
tak, aby wystawała 1-2 cm ponad kaszę. Go-
tuj ok. 20 min pod przykryciem. Na osobnej 
patelni na oleju podsmaż pocięte pieczarki. 
Kiedy będą rumiane, dodasz do ugotowanej 
kaszy.

Anita Zegadło - AZgotuj

20 min

GRZYBOWA Z PĘCZAKIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
bulion warzywny - 1 litr
świeże grzyby - 2 szklanki
kasza pęczak - 1/2 szklanki
marchew (średnia) - 1 szt.
szalotka - 2 szt.
czosnek - 1 ząbek
oliwa do smażenia - 4 łyżki
tymianek suszony - 1 trochę
sól, biały pieprz - do smaku
siekana natka pietruszki - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby dokładnie myjemy, kroimy 
na grube kawałki. Czosnek i szalotkę siekamy. 
Marchew kroimy w krótkie zapałki. W garn-
ku podgrzewamy oliwę, wrzucamy szalotkę, 
czosnek i marchew. Podsmażamy. Dodajemy 
grzyby, smażymy mieszając kilka minut.

KROK 2: Zalewamy gorącym bulionem, do-
prawiamy tymiankiem. Gotujemy ok. 10 
minut. Dodajemy kaszę, doprawiamy solą i 
pieprzem, gotujemy ok. 20 min. Posypujemy 
siekaną natką pietruszki i podajemy.

Iwona Kuczer

30 min

LIBAŃSKA SAŁATKA 
Z KUSKUSEM I ZIOŁAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
kuskus razowy - 10 łyżek
kolendra - 1 pęk
mięta - 1 pęk
natka pietruszki - 1 pęk
pomidorki koktajlowe - 2 garści
ocet winny - 1 łyżka
sok z połowy cytryny
sól sezamowa - 1 łyżeczka
czarnuszka - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kuskus zalać wrzątkiem na ok. pół 
centymetra ponad poziom kaszy i odstawić 
pod przykryciem na kilka minut (do wchłonię-
cia płynu przez kaszę).

KROK 2: Posiekać drobno kolendrę, pietrusz-
kę i miętę, po czym wymieszać z kuskusem, 
pomidorkami koktajlowymi i solą sezamową.

KROK 3: Całość skropić sosem z octu i soku z 
cytryny oraz posypać czarnuszką.

Magdalena Nagler - foodmania

20 min

KRUPNIK WEGAŃSKI

SKŁADNIKI (1 porcja):
ziemniaki - 500 g
kasza jęczmienna wiejska - 3 łyżki
cebula - 1 szt.
oliwa - 1 łyżka
masło roślinne - 1 łyżka
włoszczyzna - 1 pęk
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 10 szt.
sól himalajska - do smaku
pieprz - do smaku
zioła prowansalskie - do smaku
natka pietruszki - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cebulę obieram, kroję na pół. W garnku roz-
grzewam oliwę i masło, kładę na niej połówki 
cebuli przecięciem do dołu i podsmażam do 
zbrązowienia. Do cebuli wlewam wodę (ok. 
1,5l), dodaję przepłukaną kaszę, przyprawy, 
obraną włoszczyznę i ziemniaki pokrojone 
w kostkę. Zupę doprowadzam do wrzenia, 
zmniejszam grzanie i gotuje ok pół godziny. 
Doprawiam do smaku, podaję z posiekaną 
natką pietruszki lub koperkiem.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

KOTLETY Z KOMOSY RYŻOWEJ

SKŁADNIKI (4 porcje):
komosa biała ugotowana - 3 szklanki
szpinak mrożony - 4 kostki
czosnek - 2 ząbki
suszone pomidory - 4 szt.
jaja - 2 szt.
koperek posiekany świeży - 1 łyżka
sól i pieprz - do smaku
olej do smażenia - 50 ml
manna owsiana/z samopszy/z płaskurki 
- 2-4 łyżki
dodatki: ogórki kiszone lub konserwowe, 
musztarda, limonka.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rozmrozić szpinak. Wcześniej ugotowaną ko-
mosę przesypać do miski, wbić 2 jaja (dla we-
gan ugotowane siemię lniane), dodać pocięte 
w paski suszone pomidory, wcisnąć czosnek, 
dodać odciśnięty z wody szpinak i wsypać 
mannę owsianą (w zależności od konsystencji 
od 2 do 4 łyżek). Doprawić solą i pieprzem. 
Wymieszać. Na rozgrzany olej wykładać ufor-
mowane kotlety. Smażyć na złoto. Po usma-
żeniu wyłożyć na ręcznik papierowy.

Anita Zegadło - AZgotuj

15 min

KOFTY Z WOŁOWINY 
I BULGUR

SKŁADNIKI (5 porcji):
mięso wołowe mielone - 500 g
kasza bulgur ugotowana - 1 szklanka
awokado - 1 szt.
pomidory - 3 szt.
oliwa - 2 łyżki
sól, mielony pieprz - do smaku
szczypior, bazylia - trochę
sok z cytryny - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso doprawić solą i pieprzem. Wymieszać 
z kaszą i pokrojonym szczypiorkiem (trochę 
szczypiorku zostawić do posypania sałatki). 
Z mięsa uformować 5 walcowatych roladek. 
Upiec je na grillu, patelni lub w piekarniku 
(180°C - 45 minut). Awokado przekroić, wyjąć 
pestkę. Miąższ wyjąć łyżką. Pokroić w kostkę i 
skropić sokiem z cytryny. Pomidory pokroić w 
kostkę. Awokado i pomidory wymieszać i uło-
żyć na talerzu. Skropić oliwą. Doprawić solą i 
mielonym pieprzem. Sałatkę posypać pokro-
jonym szczypiorkiem i listkami bazylii.

Dorota Woźniak - Twins Pot

60 min



39   Jesień 2019

BRUKSELKA I SPÓŁKA 
Z PATELNI

SKŁADNIKI (4 porcje):
brukselka - 12 szt.
brokuł mały - 1 szt.
cukinia mała - 1 szt.
czerwona papryka - 1 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
kasza bulgur - 4 łyżki
ajwar lub passata pomidorowa - 1 łyżka
sos sojowy - 1 łyżka
majeranek - 1 łyżeczka
zioła prowansalskie - 1 łyżeczka
cynamon - 1 łyżeczka
cukier - 1 łyżeczka
sól ziołowa - do smaku
świeżo zmielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę kroimy w piórka, paprykę w 
kostkę, a cukinię wzdłuż na ćwiartki i następ-
nie na plasterki. Warzywa przekładamy do 
miski, posypujemy solą ziołową i odstawiamy.

KROK 2: Brukselkę myjemy i obieramy z 
brzydkich liści. Wrzucamy na wrzątek z do-
datkiem cukru i cynamonu. Gotujemy 8 mi-
nut. Odcinamy różyczki brokułu od łodygi i 
wrzucamy na osolony wrzątek. Gotujemy 4 
min. Kaszę bulgur zalewamy wrzątkiem i od-
stawiamy na kilka minut, aż kasza wchłonie 
całą wodę.

KROK 3: Na dobrze rozgrzaną patelnię wrzu-
camy posolone warzywa i smażymy do mięk-
kości. Dodajemy ajwar, sos sojowy i przypra-
wy. Smażymy kilka minut. Dodajemy kaszę 
bulgur i dokładnie mieszamy. Następnie do-
rzucamy brokuły i brukselkę. Smażymy jesz-
cze chwilę mieszając.

My Chcemy Jeść

40 min

KASZKA MANNA KOKOSOWA 
JAK PANNA COTTA

SKŁADNIKI (1 porcja):
mleko krowie/roślinne - 400 ml
śmietanka kokosowa - 100 g
cukier kokosowy - 2 łyżki
kasza manna - 4 łyżki
owoce sezonowe - garść
mięta - kilka listków

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zagotować mleko ze śmietanką i cukrem. Do-
dać (rozmieszaną w małej ilości wody) kaszkę. 
Chwilę gotować, aż ukażą się pęcherzyki po-
wietrza. Małą foremkę do babki wysmarować 
oliwą. Wlać kaszkę. Wystudzić i wstawić do 
stężenia do lodówki. Przed podaniem wyłożyć 
na talerz i udekorować owocami

Dorota Woźniak - Twins Pot

20 min

GULASZ AFRYKAŃSKI

SKŁADNIKI (5 porcji):
cebula - 1 szt.
czosnek - 4 ząbki
papryka czerwona - 2 szt.
papryczka chili - 1 szt.
marchew - 2 szt.
batat - 1 szt.
cukinia - 1 szt.
pomidory pokrojone w kostkę - 2 szt.
przecier pomidorowy - 1 szklanka
kukurydza - 1 opakowanie
liście szpinaku - 2 garści
masło orzechowe - 3 łyżki
orzeszki ziemne niesolone - 2 garści
świeża natka pietruszki - 1 pęk
sproszkowana papryczka chili - 1/2 łyżeczki
cynamon - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
kasza bulgur - 2 szklanki
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W dużym garnku rozgrzewamy oli-
wę. Cebulę, papryki czerwone, cukinię, batata 
kroimy w kostkę, a marchew w plasterki.

KROK 2: Na rozgrzaną oliwę wrzucamy ce-
bulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Po 
około 3 minutach dodajemy łyżkę masła 
orzechowego i dokładnie mieszamy. Dorzu-
camy pozostałe warzywa oraz oczyszczoną i 
pokrojoną w cienkie plasterki papryczkę chili. 
Wszystko podsmażamy około 5 minut.

KROK 3: Dodajemy pokrojone pomidory i 
przecier pomidorowy. Dusimy pod przykry-
ciem, aż warzywa zmiękną, ok. 10 minut.

KROK 4: Na koniec dodajemy kukurydzę, po-
siekaną natkę pietruszki, szpinak, pozostałą 
część masła orzechowego i przyprawy. Do-
kładnie mieszamy i gotujemy chwilę już bez 
przykrycia, aż sos trochę odparuje i smaki się 
wymieszają.

KROK 5: Kaszę zalewamy czterema szklanka-
mi wrzącej wody i zostawiamy pod przykry-
ciem, aż do całkowitego wchłonięcia płynu, 
ok. 20 minut. Gulasz podajemy wymieszany z 
kaszą lub obok. Agata Dominiak - wegeweda

40 min

GOŁĄBKI Z KASZĄ I MIĘSEM

SKŁADNIKI (10 porcji):
duża główka kapusty - 1 szt.
mięso mielone wieprzowe - 400-500 g
kasza jęczmienna ugotowana - 200 g
cebula - 1 szt.
oliwa - 2 łyżki
sól, pieprz - do smaku
sos sojowy - do smaku
sos pomidorowy:
bulion - 3 szklanki
oliwa - 1 łyżka
cebula - 1/2 szt.
koncentrat pomidorowy - 3 łyżki
śmietana - 1 łyżka
mąka pszenna - 1 łyżka
czosnek - 1 ząbek
cukier - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę drobno posiekać i zeszklić 
na rozgrzanej oliwie. Zimną kaszę i cebulę 
połączyć z mięsem, doprawić do smaku solą, 
pieprzem i sosem sojowym, dokładnie wy-
mieszać.

KROK 2: Całą główkę kapusty włożyć do 
wrzącej, lekko osolonej wody, blanszować i 
delikatnie zdjąć liście.

KROK 3: Ostrym nożem usunąć na liściach 
grube nerwy, włożyć porcję farszu, założyć 
boki liści i dokładnie zwinąć jak krokiety.

KROK 4: 1-2 liście kapusty ułożyć na dnie 
garnka, włożyć gołąbki, zalać bulionem i go-
tować około 1 godziny.

KROK 5 (SOS): Na rozgrzanej oliwie zeszklić 
posiekaną cebulę i czosnek, dodać koncen-
trat, poddusić. Następnie wlać śmietanę wy-
mieszaną z mąką i szklanką wody, zagotować. 
Doprawić do smaku solą, pieprzem, sosem 
sojowym i cukrem, wymieszać.

Renixx

90 min

polecamy!
BULGUR (KASZA) BIO

- BIO PLANET
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DYNIA FASZEROWANA 
BULGUREM I BURACZKAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
dynia hokkaido - 1 szt.
kasza bulgur - 4 łyżki
burak - 1 szt.
pomidor - 1 szt.
koperek - 1 łyżeczka
ostropest plamisty - 1 łyżeczka
przyprawy: curry, garam masala – po 1 
szczypcie.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę bulgur zalać 3/4 szklanki wody 
i gotować przez około 8 min, a następnie od-
stawić na 20 min pod przykryciem (do wchło-
nięcia całej wody przez kaszę).

KROK 2: Buraczka obrać, ugotować, a następ-
nie zetrzeć na tarce. Pomidora obrać ze skórki 
i pokroić w kostkę. Ugotowaną kaszę wymie-
szać z pomidorem, buraczkami, koperkiem i 
przyprawą garam masala oraz ostropestem. 
Dynię porządnie umyć, przekroić na pół i wy-
drążyć miąższ. Oprószyć curry i zapiec samą w 
piekarniku przez około 20 minut w 180 stop-
niach. Po tym czasie wyjąć dynię, nałożyć farsz 
i zapiekać kolejne 15 minut.

Magdalena Nagler - foodmania

60 min

ORZECHOWY BULGUR 
Z JABŁKIEM I TRUSKAWKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
kasza bulgur - 100 g
truskawki lub inne sezonowe owoce - 250 g
jabłko - 1 szt.
syrop klonowy - 1 łyżka
orzechy nerkowca - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę bulgur zalewamy wrzątkiem, 
przykrywamy i ostawiamy na 15 minut, aż ka-
sza wchłonie całą wodę.

KROK 2: Nerkowce siekamy na mniejsze ka-
wałki. Owoce myjemy i kroimy w kostkę. Do 
kaszy dodajemy pokrojone owoce, orzechy i 
syrop klonowy. Dokładnie mieszamy. Nakła-
damy do kokilek i wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego na 180 stopni. Pieczemy 30 mi-
nut.

My Chcemy Jeść

45 min

CURRY DYNIOWE
Z WEGAŃSKIMI PULPETAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
dynia hokkaido - 1/2 szt.
bulion warzywny - 3/4 szklanki
curry - 1 szczypta
sól sezamowa - 1 szczypta
imbir - 1 szczypta
kasza kuskus - 6 łyżek
czarny ryż - 3 łyżki
pomidory suszone z bazylią i czosnkiem 
niedźwiedzim - 1 szczypta
liście jarmużu - kilkanaście
orzechy pinii - 1 łyżeczka
małe marchewki - 100 g
garam masala - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dynię umyć i upiec w piekarniku 
(180°C - 40 minut). Z upieczonej dyni ściągnąć 
skórkę (wtedy konsystencja sosu będzie bar-
dziej kremowa) i zblendować. Mus przełożyć 
na patelnię i połączyć z bulionem oraz przy-
prawami, a następnie dusić kilka minut.

KROK 2: Kaszę kuskus zalać wodą nieco po-
nad poziom kaszy, przykryć i odstawić na 5-10 
minut. Czarny ryż ugotować. Gotową kaszę 
połączyć wraz z ryżem i przyprawą, całość do-
kładnie wymieszać. Z masy uformować małe 
kulki (pulpety) dokładnie ugniatając je w rę-
kach, po czym włożyć na patelnię i podpiec 
jeszcze 5 minut. 

KROK 3: Z jarmużu usunąć zgrubiałe części, a 
następnie obsypać przyprawą garam masala i 
zapiec w piekarniku przez około 10 minut w 
180°C. Orzeszki pinii uprażyć na suchej teflo-
nowej patelni. Na patelnię dodać marchew i 
całość posypać orzeszkami oraz chipsami z 
jarmużu.

Magdalena Nagler - foodmania

60 min

TABULE Z KURCZAKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
kuskus - 1 szklanka
listki rzodkiewki - 2 pęki
migdały - 1 garść
kotlety z piersi kurczaka smażone lub pieczo-
ne - 2 szt.
pomarańcza czerwona sycylijska - 1 szt.
pomarańcza deserowa - 1 szt.
przyprawa do sałatek - 1 łyżeczka
olej do sałatek - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kuskus mieszamy z przyprawą do sałatek oraz 
posiekanymi listkami rzodkiewki, zalewamy 
wrzątkiem (1 cm ponad składniki), przykry-
wamy talerzem i odstawiamy na 10 min do 
napęcznienia. Pomarańcze obieramy, kroimy 
w kostkę. Kotlety z kurczaka kroimy w kostkę 
na jeden kęs. Wszystkie składniki mieszamy z 
olejem, doprawiamy do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

20 min

MAKOWIEC JAPOŃSKI

SKŁADNIKI (10 porcji):
mak - 400 g
mleko - 500 ml
cukier - 350 g
jabłka - 600 g
jajka - 9 szt.
masło - 200 g
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
kasza manna - 9 łyżek
bakalie - 150 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mak wsypać do rondelka, zalać mlekiem, go-
tować 10-15 min, aż napęcznieje i wchłonie 
cały płyn. Ostudzić i zmielić dwa razy w ma-
szynce do mielenia. Bakalie posiekać, jabłka 
obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 
Masło utrzeć z cukrem, stopniowo dodawać 
po jednym żółtku. Następnie dodawać mak, 
jabłka i bakalie z kaszą. W drugiej misce ubić 
na sztywno pianę z białek ze szczyptą soli. 
Wmieszać delikatnie pianę partiami do masy 
makowej. Wylać ciasto do większej formy (ok. 
40 x 20 cm). Piec przez godzinę w 180°C. Po 
ostudzeniu udekorować polewą.

smakujmy

50 min

polecamy!
KUSKUS RAZOWY BIO 

- BIO PLANET
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Jakub Dżumak
ekspert kategorii przyprawy i ziołaEkologiczne 

przyprawy i zioła
Coś dla zdrowia, coś dla podniebienia, coś dla wegan, a może wszystko na raz? Wyostrza-
niem smaku nie  musi nas wyręczać  syntetyczny zamiennik, nie bójmy się eksperymentować  
w kuchni plonami natury. 
Zastanawiasz się czasem jak daleko idąca korelacja jest między 
przyprawą, a korzyścią dla naszego organizmu? Nośnikiem sma-
ku może być tłuszcz lub cukier, ale kulinarną duszę dodają przede 
wszystkim różnogatunkowe sole i inne przyprawy. Ile kierunków 
podróży tyle pomysłów i inspiracji, lecz charakter lokalnym potra-
wom dodają właśnie szczypty aromatycznego suszu. Nawet naj-
prostsze dania zmienią się nie do poznania przy odrobinie kreatyw-
ności. Do dziś pamiętam curry w jajecznicy z dzieciństwa oraz zioła 
prowansalskie na kanapkach z pomidorem i mozzarellą. 

Doprawianie posiłków to jednak coś więcej niż zaspokajanie pod-
niebienia. Przy okazji, a jednocześnie bez kompromisów serwujemy 
leczniczy detoks dla naszych żołądków i jelit. Walorów zdrowotnych 
nie trzeba właściwie udowadniać, gdyż rośliny, z których powstają 
przyprawy to naturalne dobro samo w sobie. Należy jednak kontro-
lować warunki rozwoju bazowego produktu. Zagrożeniem jest za-
nieczyszczone powietrze, pozostałości pestycydów i innych środków 
ochrony roślin oraz modyfikacje genetyczne. Kiedy w przypadku 
certyfikowanego produktu ekologicznego cała produkcja i sposób 
uprawy jest ściśle określona, tak w przypadku konwencjonalnego 
odpowiednika regulacje niemal nie istnieją. Mogłoby się wyda-
wać, że bio przyprawy mocno będą odbiegać smakiem ze względu  
na brak ingerencji w ich intensywność, a jest dokładnie odwrotnie. 
Dzięki pozostawieniu naturze pełnego wpływu na smak i aromat, 
każdy, choć w minimalnym stopniu interesujący się zdrowym try-
bem życia odnajdzie różnicę.

NA SŁODKO I NA WYTRAWNIE
Przyprawy kojarzą się najczęściej z daniami wytrawnymi i taki też 
jest ich najszerszy udział. Ostatnio w sprzedaży zadebiutowały eko-
logiczne wersje do dań meksykańskich i indyjskich (firma Amaizin) 
czy kuchni tajskiej jak galangal (Dary Natury). Po wielu zapytaniach 
rynku dostępny jest również azjatycki liść limonki tajskiej kaffir.  
Aby na talerzu nie stało się nudno, warto próbować nowych 
smaków. Należy jednak zaznaczyć, że również desery zyskują na 
apetyczności uzupełnione ciekawymi przyprawami. Był okres,  
w którym zdarzały się problemy z dostępnością wanilii oraz cy-
namonu cejlońskiego przez wzgląd na wysoki popyt. Poza oczy-
wistym zastosowaniem posypać nimi można banana czy dodać  
do ciasteczek. Kawie wyjątkowości doda kardamon, a zimny napój 
orzeźwi mięta oraz imbir.

Doznanie smakowe to kwestia gustu a znane powiedzenie mówi, 
że o gustach się nie dyskutuje i w pełni się z tym zgadzam. Nikt 
jednak nie zaprzeczy stwierdzeniu, że rutynę warto przełamać te-
stowaniem innych niż dotychczas przypraw. Odnalezienia nowych 
inspiracji podczas tych zabiegów każdemu z osobna życzę.

polecam!

LIŚCIE LIMONKI KAFFIR 
BIO - ONOFF SPICES

GALANGAL BIO 30 g 
- DARY NATURY

PRZYPRAWA DO TACO 
W PROSZKU 

BEZGLUTENOWA 
BIO - AMAIZIN

WANILIA MIELONA 
BOURBON BIO 

- BIO VEGAN

KARDAMON MIELONY 
BIO - LEBENSBAUM

IMBIR KANDYZOWANY 
BIO - BIO PLANET

IMBIR MIELONY 
BIO - LEBENSBAUM

PRZYPRAWA MEKSYKAŃSKA 
FAJITA W PROSZKU 

BEZGLUTENOWA 
BIO - AMAIZIN



*
Lima wprowadziła pierwsze sosy sojowe w Europie ponad 60 lat temu i od 
tamtej pory zyskuje na popularności. Sosy sojowe shoyu i tamari zasłynęły 

dzięki ich aromatycznym właściwościom i wysokiej jakości składników. 

Dziś to jeden z liderów wśród europejskich producentów żywności 
ekologicznej, który nieustannie poszerza asortyment kuchni japońskiej.

Więcej na: 
www.limafood.com

Tamari – Shoyu
PRAWDZIWY SMAK TRADYCJI

ŻYJ POZYTYWNIE

SOJA_SAUCE_297x210 + 4mm_PL.indd   1 05/08/2019   10:59



43   Jesień 2019

Lima 
Japońskie inspiracje

Na początku lat 50 - tych założyciel Limy spotkał japońskiego filozofa Georgesa Ohsawę. Ten nie-
zwykły człowiek przywiązywał wielką wagę do wdrażania podstawowych zasad tradycyjnych nauk 

Dalekiego Wschodu. W swojej makrobiotycznej kuchni używał wyłącznie czystych i naturalnych 
pokarmów o właściwościach leczniczych, szanując naturalną równowagę między yin i yang.

Założyciel Limy szybko zrozumiał znaczenie wyjątkowych właści-
wości odżywczych tradycyjnej żywności stosowanej przez Geo-
rgesa Oshawę. Postanowił zaimportować je do Europy i założył 
firmę, którą nazwał po żonie Oshawy: Limie. Po raz pierwszy  
w Europie sos sojowy, kuzu, miso i ciastka ryżowe stały się ogól-
nie dostępne.
Przez lata Lima była pionierem żywności ekologicznej, poszerza-
jąc swoją ofertę o wiele produktów ekologicznych uprawianych 
na całym świecie. Jednak związek firmy z Japonią pozostał nie-
zwykle silny, a dobre relacje dotyczą nie tylko handlu.
W rzeczywistości japońscy dostawcy Limy to rzemieślnicy, którzy 
stosują tradycyjne metody uprawy, doskonalone przez setki lat.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ OWOCEM ODWIECZNYCH METOD PRODUKCJI
Lima oferuje ogromną gamę japońskich produktów, które są za-
równo tradycyjne, jak i współczesne. Chociaż przepisy i metody 
produkcji mogą być starożytne, oferta doskonale komponuje  
się z dzisiejszym, wciąż rosnącym zainteresowaniu orientalnym 
stylem życia i jedzeniem w Europie. Ponadto ziarna soi i pro-
dukty fermentowane, takie jak miso, sos sojowy i ocet, są coraz 
bardziej rozpoznawalne ze względu na ich wartości odżywcze.

SOSY TAMARI BEZGLUTENOWE
Większość sosów Tamari jest wytwarzana przez dodanie nie-
wielkiej ilości pszenicy lub jęczmienia, aby zapewnić równomier-
ne rozłożenie koji na ugotowanych ziarnach soi. Jednak Tama-
ri z Limy jest wyjątkowe, ponieważ jest wytwarzana wyłącznie  
z ziaren soi bez najmniejszych śladów pszenicy: dlatego jest  
w 100% bezglutenowa.

SOSY SHOYU
Ponad 80% sosów sojowych produkowanych w Japonii pocho-
dzi z odmiany Koikuchi Shoyu, która składa się z 50% ziaren soi 
i 50% pszenicy. Jednak Shoyu w Limie wyróżnia się wysoką za-
wartością ziaren soi (do 70%), co daje bogatszy, bardziej aroma-
tyczny sos.

CO DAJE FERMENTACJA?
Fermentacja obejmuje bardzo powolny (trwający kilka miesięcy), 
ale całkowicie naturalny proces, z udziałem wyższej tempera-
tury oraz soli. Podczas fermentacji żywność ulega wielu prze-
mianom, podczas których powstaje wiele składników odżyw-
czych. Spośród różnych korzyści z fermentacji najważniejsze to: 
lekkostrawność składników odżywczych, efekt witalizujący oraz 
bogaty i stymulujący smak umami, który dodaje kreatywności 
wszystkim rodzajom gotowania.

polecamy!
SOS SOJOWY TAMARI MOCNY

 BEZGLUTENOWY BIO 
 - LIMA

polecamy!
SOS SOJOWY SHOYU 

ŁAGODNY BIO
 - LIMA
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CZYM JEST UMAMI?
Umami odkrył w 1908 roku Kikunae Ikeda, profesor chemii 
na uniwersytecie w Tokio. Badając bulion dashi zauważył, 
że popularne w japońskiej kuchni wodorosty kombu, je-
den ze składników bulionu, mają unikatowy smak. Nazwał  
go umami – po japońsku „pyszny”. Udało mu się wyizolować  
z wodorostów kombu substancję odpowiedzialną za dozna-
nia umami – kwas glutaminowy, jeden z najczęściej spo-
tykanych w naturze aminokwasów.

Smak ten trudno opisać, najczęściej jest definiowany jako 
mięsny, białkowy, pełny. Najlepszymi przykładami tego 
smaku są długo gotowany bulion, długo duszone mięso, 
ser zwłaszcza parmezan, pieczone i smażone ryby. Zjedze-
nie potrawy o smaku umami pozostawia na języku i podnie-
bieniu delikatne wrażenie tłustości. Dodatek smaku umami 
sprawia, że potrawy odbierane są jako doskonale zbalanso-
wane, esencjonalne, przyjemnie mięsne.

Smak umami sam w sobie jest trudny do wychwycenia, 
zwłaszcza dla Europejczyków. Nie dostrzegamy jego braku 
w potrawach tak jak np. braku soli. Azjaci natomiast od wie-
ków używają piątego smaku w swojej kuchni, także w po-
staci glutaminianu sodu, który daje smak umami - używają  
go niemalże do wszystkiego.

DLACZEGO LUBIMY UMAMI?
Istnieje wiele teorii, dlaczego smak umami (esencja pyszno-
ści) jest tak przez nas lubiany. Najbardziej prawdopodobne:
• kwas glutaminowy, który jest odpowiedzialny za smak 

umami, występuje w dużej ilości w ludzkim mleku (zawie-
ra 10 razy więcej glutaminianu niż mleko krowie). Uczymy  
się go zatem lubić już od pierwszych dni naszego życia;

• umami intensyfikuje smak oraz zapach potrawy, czyni  
ją naprawdę pyszną, daje poczucie sytości i zadowolenia;

• gotując dania zawierające dużo umami używamy mniej 
soli – nawet do 30%, nie ograniczając „apetyczności” 
potrawy.

Umami  
sekrety piątego smaku

Umami to najpóźniej poznany, nazwany i zdefiniowany smak. Długo zastanawiano  
się czy w ogóle można nazwać go smakiem, gdyż podejrzewano, że można go uzyskać 
poprzez połączenie w odpowiednich proporcjach pozostałych czterech smaków. Dopiero 
w 2000 roku naukowcy z University of Miami wykazali, że nasz język posiada receptory 
smaku umami wykrywające kwas glutaminowy, w związku z tym umami został oficjalnie 
uznany za piąty smak. Pozostawia on długotrwałe wrażenie na języku – głównie dlatego, 
że jest odbierany całą jego powierzchnią.

Prof. Ikeda po swoim odkryciu opracował metodę otrzy-
mywania kryształów glutaminianu sodu, czyli glutaminianu 
monosodowego (MSG). Nazwał go Aji-no-moto, czyli „istota 
smaku”. Produkcją zajął się, na zlecenie profesora, Saburo-
suke Suzuki, założyciel firmy Ajinomoto. Przyprawa sprzeda-
wana jest w formie proszku podobnego do soli kuchennej.

GDZIE ZNAJDZIESZ UMAMI?
Na szczęście umami występuje także naturalnie. Mimo  
że kojarzony jest z mięsem i produktami pochodzenia zwie-
rzęcego odnajdziemy go także w wegańskich produktach 
takich jak:
• Grzyby – urozmaicą codzienne posiłki i dostarczą wie-

lu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wi-
tamin i minerałów. Grzyby w diecie wegańskiej, dzięki 
swej konsystencji, znakomicie zastępują mięso i odpo-
wiednio przyrządzone zapewnią mnóstwo umami.

• Nieaktywne płatki drożdżowe – rewelacyjne źró-
dło umami. Smakują podobnie jak ser, miksuje się je z 
orzechami i stosuje jak parmezan. Można je dodawać 
do warzyw, kasz, past kanapkowych, pasztetów, sosów 
(także jako zagęstnik), zapiekanek, kotletów roślinnych.

GLUTAMINIAN SODU nie jest klasyfikowany jako substan-
cja szkodliwa i jest zalegalizowany w Unii Europejskiej 
pod nazwą kodową E621. Jednak część osób, nie toleruje 
glutaminianu sodu (jest to około 25 proc. populacji, czy-
li co czwarta osoba). Po spożyciu potraw z zawartością 
glutaminianu sodu czują się źle, narzekają na ból głowy, 
mają nudności, sztywnieje im kark, czują ucisk w klatce 
piersiowej. Uczuleni na glutaminian sodu powinni uwa-
żać w azjatyckich restauracjach – jest on tam nagminnie 
używany do przyprawiania potraw. Powinni oni także 
unikać dań gotowych, przekąsek, przy zakupie przypraw 
i mieszanek przyprawowych sprawdzać składy i nie ku-
pować tych z zawartością glutaminianu sodu. Coraz wię-
cej firm oferuje produkty bez dodatku E621.
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• Wodorosty kombu, wakame, dulse, nori - jadalne 
odmiany morskich wodorostów. Uprawia się je na sze-
roką skalę w Japonii, Korei i Hiszpanii. Dodane do po-
traw wzmacniają i pogłębiają ich smak. Niskokalorycz-
ne, zawierają rozpuszczalny błonnik, antyoksydanty, 
kwasy tłuszczowe omega-3, wapń, magnez, jod i żelazo. 
Regularnie spożywane wzmacniają odporność. Moż-
na ich używać jako przyprawy, do posypywania dania, 
jako składnika gotowanego bulionu warzywnego, zupy,  
lub w daniach jednogarnkowych. Wysokiej jakości su-
szone wodorosty są zawsze pokryte białym nalotem, 
jest to sól morska pojawiająca się na liściach podczas 
suszenia.

• Pomidory - zwłaszcza odmiany cherry oraz wszystkie 
przetwory z pomidorów: ketchup, sos pomidorowy, 
zupy pomidorowe. Długie gotowanie na małym ogniu 
lub pieczenie wzmacnia smak pomidorów i wydobywa 
umami.

• Pomidory suszone - najsmaczniejsze i najbardziej po-
lecane są te, które suszono w pełnym słońcu i zalano 
prawdziwą oliwą z oliwek. Suszenie, poza wydobyciem 
smaku umami, powoduje także zwiększenie zawartości 
ważnego przeciwutleniacza, likopenu: w 100 g znajduje 
się około 90-100 mg likopenu (w świeżym pomidorze 
tylko 7-20 mg).

• Zielone warzywa: brokuły, zielone szparagi, jarmuż, 
kapusta zielone warzywa są jednymi z najzdrowszych. 
Najlepiej zjadać je na surowo, bo wtedy nie tracą cen-
nych składników odżywczych.

• Cebula - wszystkie odmiany. Odpowiednia obrób-
ka termiczna uwalnia smak umami. Najwięcej jest  
go w cebulce wolno duszonej, lekko karmelizowanej  
lub pieczonej.

• Buraki – czerwone i kolorowe, botwinka, bura-
ki liściowe. Dodanie pokrojonych w plastry buraków  
do bulionów i gulaszy wegańskich wzmacnia i poprawia  
ich smak.

• Prażone orzechy i nasiona – pestki słonecznika, dyni, 
siemię lniane itp. Nasiona prażymy na suchej patelni  
lub w piekarniku nagrzanym do 140-160°C. Uważamy, 
żeby ich nie spalić. Używamy do posypywania potraw, 
jako dodatek do past warzywnych czy  zdrową przekąskę.

FERMENTOWANE PRODUKTY SOJOWE 
Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ UMAMI:
PASTA MISO - pasta ze sfermentowanej soi, czasami z do-
datkiem gotowanych zbóż – jęczmienia, prosa, pszenicy  
lub kukurydzy. Ma właściwości prozdrowotne - używane  
do fermentacji mikroorganizmy działają podobnie jak pro-
biotyki. Tradycyjne miso to gotowana, zmielona soja (czasem  
z dodatkiem gotowanych zbóż) wymieszana z solą i szcze-
pem drożdży kōji (wym. kodżi). Wymieszaną dokładnie pa-
stę umieszcza się w beczkach i mocno ubija. Odstawiona  
do leżakowania pasta fermentuje przynajmniej pół roku.  
W zależności od użytej mieszanki soi i zbóż miso może mieć 
różne kolory: 
shiro miso, nazywane białym, jest w rzeczywistości beżowe, 

akamiso – miso czerwone, shinshu – miso żółte, genmai 
– miso brązowe (z dodatkiem brązowego ryżu). Miso  
to tradycyjny produkt japoński, często i chętnie używany. 
Kupując miso należy zwrócić uwagę na jego skład: nie po-
winno zawierać niczego więcej poza soją, solą, drożdżami 
koji (Aspergillus oryzae) oraz ewentualnie dodatkiem innych 
zbóż.

SOS SOJOWY – jest to jedna z najważniejszych przypraw 
kuchni azjatyckiej, obecnie używana także w kuchniach Za-
chodu. Wytwarzana jest z mieszaniny soi, pszenicy, wody  
i soli. Przez dodanie do niej kōji, drożdży i bakterii kwasu 
mlekowego tworzy się zacier, który dojrzewa, a następnie 
jest wyciskany i filtrowany. Naturalny sos sojowy dostarcza 
pełnowartościowego białka oraz nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Przyprawa ta jest także źródłem błonnika, wi-
tamin z grupy B i pierwiastków mineralnych.
Tak jak w przypadku pasty miso zwracajmy uwagę na skład 
kupowanego sosu. Prawdziwy sos sojowy powstaje tylko 
z 4 składników: soi, ziaren zbóż, soli i wody. Jego wyjąt-
kowy smak i zapach wynika z 6-miesięcznego czasu fermen-
tacji. Syntetyczne barwniki i aromaty są tylko niepotrzebnym 
dodatkiem, którego powinniśmy unikać, są one zabronione 
w produktach ekologicznych.

TOFU - twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji 
napoju sojowego. Świetne źródło białka w diecie wegań-
skiej. Zawiera także wapń, żelazo, fosfor, potas, sód, witami-
ny z grupy B, cholinę i witaminę E.

Występuje w kilku wersjach:
• tofu twarde – przypomina tradycyjny ser o neutralnym 

smaku. Dzięki temu przyjmuje smak przypraw i dodat-
ków. Idealne do smażenia, gotowania, duszenia.

• tofu jedwabiste (silken tofu) – jest delikatniejsze, kon-
systencją przypomina sztywny jogurt. W potrawach mo-
żemy nim zastąpić mleko, śmietanę, jogurt. Doskonałe 
do deserów i sosów.

• tofu smakowe – wędzone, z przyprawami, w przeróż-
nych zalewach, np. z dodatkami suszonych pomidorów 
itp. Warto wypróbować swoje własne kompozycje łą-
cząc pokrojone w kostkę twarde tofu z przyprawami  
i dobrej jakości oliwą.

Umami to nie tylko produkt, ale także proces. Dojrzewanie, 
fermentacja, suszenie czy wielogodzinne obgotowywanie 
produktów poprzez rozkład białek na aminokwasy, w tym 
kwas glutaminowy, wydobywa smak umami. Warzywa przed 
duszeniem warto karmelizować na patelni, wydobędziemy 
wtedy głębię ich smaku. Głębię smaku możemy także osią-
gnąć poprzez pieczenie warzyw oraz długie gotowanie wy-
warów, do otrzymania bulionu o skondensowanym smaku.
Warto eksperymentować i łączyć w jednym daniu kilka pro-
duktów zawierających umami, tworzymy wtedy danie, które 
jest prawdziwą bombą umami, np. tofu z sosem sojowym  
i grzybami. Owocnych i smacznych eksperymentów.

Iwona Kuczer - Szef Kuchni 
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SZASZŁYKI Z TOFU I ANANASA 
Z SOSEM TAMARI

SKŁADNIKI (15 porcji):
tofu - 200 - 300 g
ananas, papryczka chili - po 1/2 szt.
cebulki czerwone - 3 szt.
świeży imbir - 2 cm
sezam - 1 łyżka
sos tamari - 2 łyżki + trochę
czosnek - 1 ząbek
miód, ocet ryżowy - po 1 łyżeczce
szczypiorek pocięty - 1 łyżeczka
olej do smażenia - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Tofu i ananasa pokroić w dużą kostkę. Smażyć 
na brązowo na mocno rozgrzanym oleju na pa-
telni. Przekręcając kostki od czasu do czasu, aby 
się nie przypalały. Pod koniec smażenia i kar-
melizowania ananasa dodać cebulki przecięte 
na pół. Wlać miód, trochę tamari, tarty imbir i 
sezam. Po chwili zdjąć na talerz i nadziewać na 
patyczki. Do maczania przygotować dressing - 
sos tamari 2 łyżki, przeciśnięty ząbek czosnku, 
sezam, ocet ryżowy i drobno pocięte chili wy-
mieszać razem w naczyniu.

Anita Zegadło - AZgotuj

20 min

PIECZONY PSTRĄG 
Z WARZYWAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
pstrąg świeży - 2 szt.
ziemniaki - 3 szt.
papryka żółta - 1/2 szt.
papryka czerwona - 1/2 szt.
pomidorki koktajlowe - garść
oliwa z oliwek - 2 łyżki
przyprawy do ryby: sól, pieprz czarny, tymianek, 
sok z 1/3 cytryny 
przyprawy do warzyw: sól, papryka słodka, mie-
szanka ziół, czosnek suszony 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki obierz i pokrój w grubą kostkę. Papry-
kę pokrój w paski, a pomidorki przekrój na pół. 
Wymieszaj z łyżką oliwy i przyprawami. Naczynie 
do zapiekania wysmaruj łyżeczką oliwy, wyłóż 
rybę posypaną solą, pieprzem, tymiankiem oraz 
polaną pozostałą porcją oliwy i sokiem z cytry-
ny. Pomiędzy rybami ułóż warzywa. Danie piecz 
w nagrzanym na 200°C piekarniku i piecz przez 
30 minut.

Zdrowie na języku

60 min

PARMEZANOWE GNOCCHI 
Z SOSEM 

SKŁADNIKI (4 porcje):
ugotowane ziemniaki - 1 kg
ser parmezan/ pecorino - 4 łyżki
jajo - 1-2 szt.
mąka - 300 g
czerwona papryka - 1 szt.
pomidory z puszki - 400 g
oliwa z oliwek - 2 łyżki
czosnek - 1 ząbek
sól, oregano - po 1 łyżeczce
bazylia - 1 pęk

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki przepuścić przez praskę, przełożyć 
na stolnicę, zrobić dołek na środku i wsypać 
mąkę, tarty ser parmezan, wbić jajko lub jeśli 
trzeba dwa i zagnieść ciasto. Następnie odciąć 
kawałek ciasta i formować wałek. Przecinać na 
2 cm kawałki i przeciągnąć po widelcu two-
rząc rowek. Gotować w osolonej wodzie przez 
dwie minuty od wypłynięcia. Wyjąć cedzakiem. 
W piekarniku upiec paprykę (30 min w 190°C), 
zdjąć skórkę. Oczyścić z gniazda nasiennego. 
Na rozgrzaną oliwę wrzucić ząbek czosnku i 
podsmażyć, dodać pomidory, upieczoną pa-
prykę, doprawić solą. Zmiksować. Dodać zioła. 
Wymieszać. Podawać skropione oliwą i ziołami.

Anita Zegadło - AZgotuj

60 min

SPAGHETTI Z KLOPSIKAMI 
Z WĘDZONEGO TOFU

SKŁADNIKI (5 porcji):
przecier pomidorowy - 1 litr
koncentrat pomidorowy - 2 łyżki
cebula - 1 szt.
czosnek - 4 ząbki
suszone pomidory - 6 szt.
oregano - 2 łyżeczki
bazylia - 1 łyżeczka
mleko kokosowe - 1 łyżka
sól i pieprz - do smaku
tofu wędzone - 3 opakowania
bułka tarta - 3/4 szklanki
płatki drożdżowe - 3 łyżki
sos sojowy - 3 łyżki
tymianek - 1 łyżeczka
wędzona papryka - 1/2 łyżeczki
olej do smażenia - trochę
makaron spaghetti - 2 opakowania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zacznij od przygotowania sosu. 
Cebule pokrój w kostkę, czosnek zetrzyj 
na tarce o drobnych oczkach i podsmaż 
na oliwie. Dodaj koncentrat pomidorowy 
i przecier, zagotuj. Dodaj wszystkie przy-
prawy i gotuj jeszcze przez kilka minut. 
Wyłącz palnik i poczekaj, aż sos odrobinę 
ostygnie. Dodaj łyżkę mleka kokosowe-
go, zamieszaj i odstaw na bok.

KROK 2: W dużej misce rozkrusz tofu, 
dodaj bułkę tartą, sos sojowy, płatki 
drożdżowe i przyprawy. Zmiksuj blen-
derem. Dłońmi formuj niewielkie kulki 
i odkładaj na bok. Tofu bardzo dobrze 
się lepi. Na dużej patelni rozgrzej kilka 
łyżek oleju. Smaż klopsiki z każdej stro-
ny na złoto. Obracaj klopsiki co chwila, 
żeby równomiernie się przysmażyły i nie 
spaliły.

KROK 3: Makaron ugotuj zgodnie z in-
strukcją podaną na opakowaniu.

KROK 4: Makaron wymieszaj z sosem 
pomidorowym i nakładaj na talerze. Na 
każdej porcji układaj po 4-5 pulpetów.  
 Agata Dominiak - wegeweda

40 min

ROSÓŁ

SKŁADNIKI (6 porcji):
mięso (porcja rosołowa/kurczak + podroby/łap-
ki/wołowina) - 1 szt.
marchew - 4 szt.
pietruszka, cebula - po 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
imbir - kłącze - 1 cm
seler mały - kawałek
por (biała i zielona część) - 20 cm
natka pietruszki, liście selera - trochę
ziele angielskie - 3 szt.
liść laurowy - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do wody wkładamy umyte kawałki mięsa, imbir, 
ziele angielskie i liść laurowy. Zbieramy szumo-
winy w początkowej fazie gotowania. Gotujemy 
mięso ok. 30 min. Dokładamy obrane i pokrojo-
ne warzywa (marchew, pietruszkę, seler) gotuje-
my 10 min i dokładamy cebulę (można przypalić 
nad ogniem), czosnek, por i pod koniec goto-
wania dokładamy jeszcze zieleninę (łodygi nat-
ki pietruszki, łodygi i liście selera i ewentualnie 
łodygi koperku), zostawiając natkę pietruszki do 
ozdobienia rosołu. Aby podnieść walory smako-
we i wartościowe rosołu należy gotować go kilka 
godzin (nawet 3-4 godziny, mięso wraz z warzy-
wami). I spożywać tylko wywar najlepiej z natką 
pietruszki, kolendrą lub lubczykiem.

Mariola

240 min
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KRÓLESTWO FUNGI
Do królestwa Fungi zaliczanych jest kilkadziesiąt tysięcy gatun-
ków grzybów, spośród których co najmniej 2 000 to gatunki 
jadalne. Wielu z nim udowodniono działanie wzmacniające od-
porność organizmu, antybakteryjne, antywirusowe, przeciwza-
palne, przeciwcukrzycowe, przeciwalergiczne, a nawet prze-
ciwnowotworowe. Substancje bioaktywne zawarte w grzybach 
mają zdolność obniżania poziomu cholesterolu i trójglicerydów 
we krwi, normalizują ciśnienie, działają ochronnie na układ po-
karmowy, nerwowy, wykazują działanie antyoksydacyjne. 

Z CZEGO WYNIKA WARTOŚĆ ODŻYWCZA GRZYBÓW?
Owocniki zawierają białka, sacharydy, kwasy tłuszczowe, wita-
miny i składniki mineralne, błonnik pokarmowy. Białko grzybów  
charakteryzuje się dobrą przyswajalnością, sięgającą nawet 90 %. 
O wartości białek pochodzących z grzybów decyduje zestaw 
aminokwasów, w tym obecność aminokwasów egzogennych. 
Zawartość w grzybach takich aminokwasów, jak: treonina, argi-
nina i tyrozyna jest wyższa niż w warzywach, takich jak kalafior 
i marchew.

PRZEGLĄD OD NAJPOPULARNIEJSZYCH DO MNIEJ ZNANYCH
GRZYBÓW UPRAWNYCH

PIECZARKI (Agaricus L.) - najpopularniejsze grzyby uprawne na 
świecie. Wyróżniamy pieczarki polne, które można spotkać  
na łąkach od maja do listopada oraz pieczarki hodowlane. Za-
wierają wit. z grupy B, a także związki bioaktywne, m.in. tyrozy-
nazę (enzym, w wyniku którego jest produkowana melanina) 
oraz ergothioneinę (przeciwutleniacz, który chroni komórki 
przed uszkodzeniami oraz starzeniem się). Pieczarki (szczegól-
nie białe) zawierają również błonnik pokarmowy. Wyróżniamy 
również pieczarki brązowe, które od klasycznych różnią się nie 
tylko mocniejszym kolorem, ale i aromatem. Idealne do potraw 
o intensywnym smaku. Mają znacznie więcej witaminy D i B2, 
niż białe. Pieczarki brązowe są bardziej polecane do upra-
wy amatorskiej, ponieważ są łatwiejsze w uprawie i trwalsze  
w przechowywaniu. Pieczarki posiadają duże walory smakowe  
i zapachowe. To grzyby o bardzo szerokim zastosowaniu, moż-
na wykorzystywać m.in. do pieczenia, smażenia. Smażone pie-
czarki doskonale pasują do sałatek lub potraw z makaronów, 
same służą również jako dodatek do sosów grzybowych, zup, 
farszów. Białe – aby nie ciemniały, należy delikatnie skropić ka-
pelusz sokiem z cytryny.

Grzyby dla zdrowia
Surowe, marynowane, suszone, leśne i uprawiane. Grzyby wzbudzały zainteresowanie czło-
wieka od zarania dziejów. Z całą pewnością można powiedzieć, że są kamieniem węgielnym 
polskiej kuchni i przyczyną jesiennej „choroby” Polaków.  Od wielu lat cenione głównie za smak 
i aromat. Świadomość, że posiadają wiele prozdrowotnych właściwości i wykazują bardzo ko-
rzystny wpływ na zdrowie człowieka, jest stosunkowo nowa. 

BOCZNIAKI (Pleurotus) - występują w wielu odmianach, z któ-
rych do najbardziej popularnych należą boczniak ostrygowa-
ty, mikołajkowy, białożółty, łyżkowaty. Pierwsze okazy bocz-
niaków możemy spotkać pod koniec października, zbieramy  
je do pierwszych mrozów. Zawierają sporo błonnika, potas, 
wapń, jod, a także witaminy D oraz z grupy B. Boczniaki wpływa-
ją na funkcje układu odpornościowego. Zawierają beta-glukany, 
wspomagające odporność. Z boczniaków wyizolowano pleuran, 
polisacharyd nierozpuszczalny w wodzie. W publikowanych ba-
daniach pleuran wykazuje działanie chroniące komórki układu 
odpornościowego oraz wpływa na zmniejszenie częstotliwości 
występowania infekcji górnych dróg oddechowych. Zawierają 
ponadto związki o charakterze przeciwutleniającym. Boczniaki 
są bardzo smaczne i mają lekko ostry smak. Doskonale nadają 
się do sosów z mięsem, potraw wegetariańskich, jak również 
jesiennych dań z makaronem. Bardzo ciekawą propozycją są 
eryngii, czyli boczniak mikołajkowy lub borowik stepowy. 
Często nazywany „królewskim” ze względu na smaczne i okaza-
łe owocniki o silnym aromacie i niepowtarzalnym smaku.

SHITAKE zamiennie SHIITAKE (Lentinus edodes) - zwane inaczej 
twardziakami japońskimi, uprawiane na martwych kłodach 
drzew liściastych. Podłoże, na którym się rozwijają, można kon-
trolować oraz wzbogacać, wpływając w ten sposób na skład 
mineralny grzybów. Do amatorskiej uprawy shitake, można wy-
korzystać altanki, piwnice, garaże. Od wiosny do jesieni można 
też uprawiać shitake na wolnym powietrzu, w miejscach osło-
niętych od słońca i wiatru. Shitake odmładzają od środka, za-
wierają przeciwutleniacze, niszczące wolne rodniki i zapobie-
gające starzeniu się skóry. Poza tym znaczące ilości witamin D, 
A, C, E, K oraz z grupy B, polisacharydy, kwasy nukleinowe oraz 
białko. Zaleca się spożywanie shitake podczas chemioterapii,

borowiki stepow
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aby zmniejszyć toksyczne działanie leków na zdrowe komórki 
oraz system immunologiczny. Z twardziaka jadalnego wyizo-
lowano lentinan – bardzo ważny polisacharyd, stosowany  
w Japonii i Chinach w immunoterapii nowotworów żołądka, je-
lita grubego oraz piersi. Shiitake są tradycyjnym przysmakiem  
w kuchni wschodniej, ale cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem także w innych krajach. Są grzybami o łagodnym 
smaku i bardzo aromatycznym zapachu. Nadają się do spoży-
cia w stanie świeżym, suszonym i do marynowania. Są jednym 
z głównych składników wegańskiej diety Genmai – Saishoku, 
zawierającej brązowy ryż, warzywa, glony i grzyby, której stoso-
wanie zapewnia poziom witaminy B12 na poziomie porówny-
walnym z dietami niewegetariańskimi. Suszone shiitake należy 
poddawać krótkotrwałej obróbce cieplnej (ok. 5 min.), w prze-
ciwnym razie twardnieją. W zależności od użycia (np. do sosów) 
suszone warto namoczyć ok. 30 min. przed użyciem. 

REISHI (Ganoderma lucidum) – zwane jako lakownica lśniąca, po-
wszechnie wykorzystywane w medycynie Wschodu. W krajach 
azjatyckich uprawiane na dużą skalę i wykorzystywane jako 
zioło wywołujące siłę. W Polsce występują w warunkach natu-
ralnych na drewnie drzew liściastych. Dozwolone oświadczenia 
zdrowotne są wynikiem udokumentowania prozdrowotnych 
właściwości reishi. Reishi zawiera polisacharydy, głównie β-glu-
kany, które wpływają na układ odpornościowy, wykazują zdol-
ność do utrzymywania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL  
we krwi oraz pozytywnie wpływają na układ krążenia. Dzięki 
swoim właściwościom probiotycznym zapobiegają chorobom 
układu pokarmowego, szczególnie jelita grubego. Reishi jest 
również bogatym źródłem triterpenoidów (m.in. kwas gano-
dermowy, kwas ganodermadowy). Wyizolowane z reishi triter-
penoidy mają zdolność hamowania wzrostu komórek rakowych  
i zmniejszają ich inwazyjność. Ze względu jednak na gorzki smak 
i bardzo twardą konsystencję reishi jest niejadalny, dlatego  
też spożywany jest w postaci sproszkowanej, jako napój, her-
batka, czy syrop. Przez wielu zwany grzybem nieśmiertelności.

MAITAKE (Grifola fondosa) - żagwica listkowata ze względu  
na kształt zwana także „grzybem tańczącym”. Bardzo popu-
larny w kuchni japońskiej, w Polsce występuje bardzo rzadko.  
Na Dalekim Wschodzie spożywany przy chorobach zwyrod-
nieniowych i niedoborach odporności. Zawiera polisacharydy, 
głównie ß-glukany, wchodzące w skład błonnika pokarmowe-
go. Ekstrakt z żagwicy listkowatej jest bardzo bogaty w związki 
fenolowe o bardzo silnej aktywności przeciwutleniającej. Związ-
ki te wykazują również działanie przeciwzapalne i przeciwno-
wotworowe. Z żagwicy wyizolowano grifolan, jeden z ważniej-
szych polisacharydów pochodzenia grzybowego. Wzmacnia 
układ odpornościowy i działa przeciwnowotworowo. Maitake 
posiada charakterystyczny słodki smak. Najczęściej spożywany 
w postaci suszonej oraz w postaci preparatów zawierających 
ekstrakt z maitake.

SOPLÓWKA JEŻOWATA (Hericium erinaceus) – nazywany „brodą 
starca” lub „małpią głową”. Od dawna znany medycynie wscho-
du jako grzyb witalny. Udowodniono antyoksydacyjne działanie 
ekstraktu z soplówki. Jest bogaty w związki fenolowe o silnej 
aktywności przeciwutleniającej. Wyizolowane z soplówki związ-
ki zwane hericenonami (C, D, E, F, G i H) wywierają pozytywny 
i ochronny wpływ na układ nerwowy. Mają zdolność induko-
wania syntezy czynnika wzrostu nerwu (NGF), co umożliwia  
ich wykorzystanie w leczeniu choroby Alzheimera. Owocniki 
możemy zbierać wiosną i jesienią, jednak w naszych warunkach 
nie zawsze się to udaje, ponieważ są bardzo wrażliwe na zmia-
ny warunków. Grzyby te mają delikatny, lekko słodkawy smak. 
Najczęściej spożywane są smażone po pokrojeniu na plastry. 
Mniejsze egzemplarze nadają się także do nadziewania. 

CZERNIDŁAK KOŁPAKOWATY  (Coprinus Comatus) – wielu konese-
rów grzybów uważa ten grzyb za najsmaczniejszy grzyb jadalny. 
Uprawa czernidłaka nie jest trudna, bardzo podobna do upra-
wy pieczarek. Czernidłak jest w mniejszym stopniu podatny  
na choroby, można również uzyskać znacznie większe plony, 
niż przy uprawie pieczarek. Czernidłak kołpakowaty zawiera 
substancje o działaniu hipoglikemicznym, w tym polisacharydy, 
lektyny i komatynę,  wyizolowaną z kultury płynnej czernidła-
ka.  Stwierdzono, że czernidłak działa osłaniająco na komórki 
trzustki i może być stosowany w zapobieganiu powikłaniom cu-
krzycowym. Ekstrakty z czernidłaka wykazują również działanie 
antyoksydacyjne.  Nie mieszać z alkoholem. 

BŁYSKOPOREK PODKOROWY (Inonotus obliquus) – zwany potocz-
nie guzem brzozy, chagą. Owocnik trudny do zaobserwowania. 
Z wierzchu wygląda jak narośl podobna do węgla drzewnego, 
zewnętrzna warstwa jest wyschnięta, twarda i zwęglona. Najczę-
ściej występuje na brzozie, z której uzyskuje się również ważny 
składnik betulinę, mającą szerokie działanie terapeutyczne. Bły-
skoporek wykazuje  pozytywny wpływ na układ nerwowy, pro-
cesy przemiany materii  oraz odporność organizmu. Niejadalny  
w formie świeżej, spożywany w formie naparów oraz ekstraktów. 

Wiele badań przeprowadzonych do tej pory udowadnia 
dobroczynny wpływ spożywania grzybów na zdrowie czło-
wieka. Korzystne działanie grzybów można uzyskać poprzez 
spożywanie owocników, lub stosowanie suplementów diety 
w postaci preparatów zawierających ekstrakty grzybowe. 

Sylwia Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet 
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RISOTTO Z BOROWIKAMI 
STEPOWYMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
ryż risotto arborio - 300 g
borowiki stepowe - 200 g
wino białe - 1/2 szklanki
parmezan tarty - 50 g
masło - 80 g
cebula - 1 szt.
bulion - 750 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby podsmażyć na niewielkiej ilości oliwy i 
przełożyć do miseczki. Dolać na patelnię resz-
tę oliwy, zeszklić cebulę pokrojoną w kostkę. 
Dodać masło ryż, chwilę podsmażyć. Wcisnąć 
czosnek. Wymieszać. Wlać wino i odparować. 
Wlać szklankę bulionu i wymieszać. Gotować 
15 min od czasu do czasu mieszając i podle-
wając porcjami bulionu. 5 min przed końcem 
gotowania dodać podsmażone grzyby. Kiedy 
ryż będzie al dente wykładać na talerze. Po-
sypać tartym parmezanem, pieprzem świeżo 
mielonym i ziołami. Najlepiej natką.

Anita Zegadło - AZgotujl

15 min

SÓL GRZYBOWA

SKŁADNIKI (2 porcje):
suszone grzyby, najlepiej prawdziwki  
- 1 garść
sól morska lub himalajska - 1/2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby mielimy w blenderze na proszek, do-
dajemy sól, lekko mielimy lub ubijamy w moź-
dzierzu. Przesypujemy do słoika i zostawiamy 
na co najmniej tydzień. Po tym czasie sól jest 
gotowa do użycia.

Iwona Kuczer

1 tydzień

SZPINAKOWE NALEŚNIKI 
Z BOCZNIAKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka orkiszowa jasna - 1 szklanka
kiełki fasoli mung - 1 szklanka
woda - 1,5 szklanki
szpinak - 1 garść
boczniaki - 200 g
szpinak - 1 szklanka
sos sojowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do wysokiego naczynia wlewamy wodę, do-
dajemy garść szpinaku i blendujemy na gład-
ko. Wsypujemy mąkę i wbijamy jajo oraz do-
prawiamy solą. Ciasto mieszamy na jednolitą 
masę. Można odstawić na 30 minut. Rozgrze-
wamy patelnię i na małej ilości oleju smażymy 
naleśniki. Cebulę i grzyby kroimy w piórka. 
Dusimy na oleju z sosem sojowym. Kiełki fasoli 
mung przelewamy wrzątkiem na sitku. Doda-
jemy do podduszonych grzybów i cebuli. Mie-
szamy. Na koniec dodajemy szpinak i całość 
mieszamy. Nadzieniem napełniamy naleśniki.

Anita Zegadło - AZgotuj

15 min

jajo - 1 szt.
sól - 1 szczypta
cebula - 1 szt.
olej - 3 łyżki

czosnek - 1 ząbek
oliwa - 2-3 łyżki
pieprz - do smaku

polecamy!
SHIITAKE 

(GRZYBY SUSZONE) BIO
 - BIO PLANET
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RISOTTO WARZYWNE 
Z SHIITAKE

SKŁADNIKI (4 porcje):
ryż do risotto - 1 szklanka
grzyby shiitake - 1 garść
mała cebula - 1/2 szt.
papryka czerwona - 1 szt.
seler naciowy - 2 szt.
mała cukinia - 1/2 szt.
bulion warzywny - 1/2 litra
olej do smażenia - 3 laski
masło - 2 łyżki
posiekana natka pietruszki - 4 łyżki
sól morska - 1 szczypta
pieprz - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby shiitake zalać gorącą wodą, 
moczyć 30 minut. Warzywa pokroić: cebulę i 
paprykę w drobną kostkę, selera naciowego i 
cukinię w większą kostkę. Namoczone grzyby 
shiitake pokroić w cienkie paski.

KROK 2: Na oleju zeszklić cebulę, dorzu-
cić czosnek, seler naciowy, grzyby, paprykę 
i cukinię. Szybko przesmażyć, dorzucić ryż. 
Smażyć mieszając do czasu, aż ryż stanie się 
szklisty (kilka minut). Dodawać po jednej łyżce 
wazowej gorący bulion. Każdą następną łyżkę 
dodawać po wchłonięciu przez ryż bulionu 
(bulion najlepiej trzymać w garnku na gazie i 
powoli dodawać do risotta, musi być cały czas 
gorący). Doprawić solą i pieprzem.

KROK 3: Po około 20 minutach risotto zesta-
wić z ognia, dodać masło, dokładnie wymie-
szać. Wyłożyć na talerze. Posypać posiekaną 
natkę pietruszki.

Iwona Kuczer

40 minWEGAŃSKIE KOTLETY 
Z SOCZEWICY, 
KASZY JAGLANEJ I GRZYBÓW

SKŁADNIKI (12 porcji):
ugotowana soczewica zielona lub brązowa 
- 3 i 1/2 szklanki
ugotowana kasza jaglana - 2 szklanki
borowiki lub inne grzyby - 2 szklanki
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
musztarda pełnoziarnista - 1 łyżka
syrop z agawy, klonowy, daktylowy lub inny 
słód - 1 łyżeczka
sól kamienna - 1 łyżeczka
majeranek - 1 łyżeczka
kminek mielony - 1 łyżeczka
cząber - 1/2 łyżeczki
płatki owsiane - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę i grzyby kroimy w kostkę, a 
następnie podduszamy na patelni z 2 ząbkami 
czosnku.

KROK 2: Grzyby dodajemy do ugotowanej 
kaszy i soczewicy. Łączymy z przyprawami, 
musztardą, syropem lub miodem i 1 ząbkiem 
czosnku (przeciśniętym przez praskę).

KROK 3: Wszystko dokładnie mieszamy i for-
mujemy burgery o średnicy 8 cm. Obtaczamy 
w płatkach owsianych. Umieszczamy na blasz-
ce do pieczenia. Pieczemy w 200 stopniach 
przez 30 minut.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

50 min

RAMEN Z GRILLOWANYM 
TOFU

SKŁADNIKI (4 porcje):
makaron ryżowy bezglutenowy - 250 g
pasta miso - 1 łyżka
grzyby shiitake suszone - 1 garść
marchew - 1 szt.
tofu wędzone - 1 opakowanie
jaja - 4 szt.
kostka bulionowa - 1 szt.
szczypiorek - 1 pęk
papryczka chili - 1 szt.
sezam - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby shiitake przepłucz i zalej let-
nią wodą na kilka godzin. Marchew obierz i 
potnij w słupki. Do garnka wlej ok. 1,5 litra 
wody, dodaj kostkę, wlej wodę, w które mo-
czyły się grzyby i grzyby shiitake. Gotuj 10 mi-
nut. Na koniec gotowania dodaj pastę miso i 
zagotuj. Odstaw. 

KROK 2: Potnij tofu na kawałki, grilluj. Jaja 
włóż do zimnej wody i od momentu zagoto-
wania się gotuj 3,5 minuty. Makaron ugotuj 
zgodnie z przepisem na opakowaniu. Odcedź 
i przelej zimną wodą. Nakładaj makaron do 
misek. Połóż jaja przecięte na połówki, posyp 
szczypiorkiem i papryczką chili. Możesz skro-
pić olejem sezamowym i posypać sezamem.

Anita Zegadło - AZgotuj

15 min

ROLADKI Z BAKŁAŻANA 
Z PASTĄ Z GRZYBAMI REISHI

SKŁADNIKI (12 porcji):
bakłażan - 1 szt.
czarna soja - 4 łyżki
sproszkowane grzyby reishi - 1 łyżka
sok z cytryny - 3 łyżki
sól sezamowa - 1 szczypta
curry - 1 szczypta
papryka słodka - 1 szczypta
listki mięty - kilka
ziarna lnu złocistego - 1 łyżka
sos tamari - 1 łyżeczka
bulion warzywny (opcjonalnie) - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Soję namoczyć przez co najmniej 
8 godzin, a następnie ugotować (60 minut) 

i zblendować na gładką pastę z dodatkiem 
sproszkowanych grzybów reishi, sosu tama-
ri oraz sokiem z cytryny (jeżeli pasta będzie 
zbyt gęsta można dodać odrobinę bulionu 
warzywnego).

KROK 2: Bakłażany umyć, pokroić na plastry, 
oprószyć przyprawami i grillować 10 minut w 
temperaturze 180 °C. Na ugrillowane plastry 
bakłażana nałożyć pastę, a następnie zawijać 
w ruloniki.

KROK 3: Całość podać z listkami mięty i pra-
żonymi ziarnami lnu.

Magdalena Nagler - foodmania

60 min



Nie bądź burak – jedz buraki
Buraki wspierają: 
- układ krwionośny 
- wątrobę, oczyszczanie organizmu
- gospodarkę hormonalną i metabolizm
- dietę odchudzającą i odkwaszającą 
- w profilaktyce antynowotworowej
- sportowców jako dozwolony, naturalny „doping” 

Najlepsze są jako:
- wyciśnięty sok Odczekaj 30 minut zanim go wypijesz, aby 
nie podrażnić żołądka. Dodaj kroplę oleju lub oliwy. Wyciskaj  
z innymi warzywami np. marchewką – jeszcze więcej korzyści. 
- ugotowane lub upieczone (w naczyniu żaroodpornym lub zawinięte 
w papier do pieczenia 2000C od 1 godz. (małe) do 2 godz. (duże)
- starte w surówce lub sałatce 
- carpaccio w postaci cienkich plasterków
- chrupiące chipsy, suszone, liofilizowane 
- kiszone, zakwas (wystarczy: słoik, buraki, woda, sól, czosnek, liść 
laurowy, ziele angielskie, skórka chleba razowego lub woda 
z kiszonych ogórków + czas 4-5 dni) 
- zupa (np.: barszcz ukraiński, chłodnik, krem) 
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W buraku najwięcej witamin znajdziesz pod skórką, 
dlatego nie obieraj buraków ale szoruj. Jadalne są 
również łodygi i liście młodych buraków (botwinka, 
podobnie ćwikła i mangold). Liście zawierają jed-
nak duże ilości kwasu szczawiowego, który spo-
żywany w nadmiarze hamuje metabolizm wapnia, 
można temu załagodzić dodając do dania jajka.

Proszek, sok, lub starte buraki są mocnym barwnikiem 
do ciast, ciasteczek, pralinek, kulek mocy. 

38 kcal 
/ 100 g 

Przechowywać w chłodzie, najlepiej w lodówce lub piwnicy.

Buraki absorbują szkodliwe substancje z gleby,
dlatego wybieraj ekologiczne.

Antocyjany: zawiera barwnik betainę która metabolizuje homocysteinę  
(aminokwas siarkowy). Zapobiega  zaburzeniom ukł. nerwowego, miażdżycy, 
chorobom serca.
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PASTA Z BURAKÓW 
I MIGDAŁÓW

SKŁADNIKI (4 porcje):
buraki ugotowane na parze - 6 szt.
migdały uprażone - 100 g
czosnek - 1 ząbek
oliwa - 1 łyżka
kumin - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraki i migdały z czosnkiem umieść w ma-
lakserze, dolej oliwy i zmiksuj na gładką pastę. 
Dodaj sól i pieprz do smaku. Przechowuj w 
lodówce do kilku dni.

Anita Zegadło - AZgotuj

40 min

HUMMUS
Z BURAKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
buraki - 2 szt.
ciecierzyca z puszki - 400 g
tahini - 1 łyżka
oliwa z oliwek - 1 łyżka
czosnek - 1 ząbek
ocet balsamiczny jasny - 1 łyżka
sok z cytryny - 1/2 szt.
sól himalajska - do smaku
grubo mielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraki gotujemy do miękkości w wodzie z 1 
łyżką octu balsamicznego. Po ugotowaniu 
przelewamy zimną wodą i odstawiamy do 
ostygnięcia. Ciecierzycę odlewamy z zalewy. 
Buraki obieramy i kroimy na małe kawałki. 
Następnie ciecierzycę, buraki, oliwę, sok z 
cytryny i tahini blendujemy. Czosnek przeci-
skamy przez praskę i dodajemy do pasty. Do-
prawiamy solą i pieprzem do smaku. Jeszcze 
chwilę blendujemy. Przekładamy do miseczki 
i wstawiamy do lodówki na godzinę. Podaje-
my z ulubionym pieczywem, chlebem pita lub 
nachosami. My Chcemy Jeść

80 min

CARPACCIO Z PIECZONYM 
BURAKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
pieczone buraki - 2 szt.
ser biały typu włoskiego - 100 g
olej z orzechów włoskich - 2 łyżki
ocet balsamiczny - 2 łyżki
pestki dyni - 2 łyżeczki
listki pietruszki - kilka
pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Buraki obieramy, kroimy w plastry. Ser kroimy 
w plastry. Ser i buraki układamy naprzemien-
nie po okręgu talerza. Skrapiamy olejem i 
octem. Oprószamy pieprzem, pestkami dyni i 
listkami pietruszki.

DorotaDS

10 min

SAŁATKA Z KASZĄ JAGLANĄ

SKŁADNIKI (2 porcja):
kasza jaglana - 100 g
burak - 1 szt.
szpinak świeży - 2 garści
grejpfrut - 1 szt.
ocet winny - 1 łyżka
zioła suszone - 1 łyżeczka
łuskane nasiona konopi - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę jaglaną porządnie opłukać i ugotować. 
Buraka ugotować, a następnie zetrzeć na tar-
ce (duże oczka). Grejpfruta obrać ze skórki i 
pokroić na kawałki. Na talerzu ułożyć garść 
szpinaku, następnie kaszę jaglaną wymiesza-
ną z ziołami i burakami, kolejno kawałki grejp-
fruta, całość skropić octem i posypać nasio-
nami konopi.

Magdalena Nagler - foodmania

25 min

A’LA TATAR Z BURAKÓW

SKŁADNIKI (2 porcje):
ugotowane buraki ćwikłowe - 180 g
mrożona fasolka szparagowa cięta - 50 g
orzechy włoskie - 4-5 szt.
kiełki (mieszanka łagodna) - trochę
zielony sos winegret:
gałązki bazylii - 4 szt.
gałązki tymianku - 4 szt.
młody szczypiorek - 1/2 pęku
oliwa z oliwek - 2-3 łyżki
ocet jabłkowy - 1 i 1/2 łyżki
sok z limonki - 1 i 1/2 łyżki
sól - szczypta
syrop klonowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Fasolkę gotujemy 10 minut w lekko osolonej 
wodzie, odcedzamy, studzimy. Zioła prze-
znaczone na winegret płuczemy, otrząsamy 
z nadmiaru wody, skubiemy liście i razem z 
oliwą, octem i sokiem z limonki miksujemy 
na gładką masę. Doprawiamy solą i syropem. 
Obrane buraki kroimy w cienkie paseczki, 
mieszamy z 1/3 sosu i 1 łyżką syropu klono-
wego. Za pomocą pierścienia do formowania 
potraw (średnica 8 cm) z buraczków układa-
my wieżyczki na dwóch talerzach. Na buraczki 
kładziemy fasolkę, kiełki i posiekane orzechy. 
Całość polewamy resztą sosu winegret.

FAMILY

25 min

SURÓWKA Z BURAKÓW 
Z SOSEM CHRZANOWYM

SKŁADNIKI (1 porcja):
buraki - 2 szt.
marchew - 3 szt.
majonez - 1 łyżka
jogurt - 3 łyżki
chrzan tarty - 1 łyżeczka
sól - do smaku
orzeszki piniowe - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraki i marchewki obieramy, myjemy, ście-
ramy na tarce jarzynowej o dużych oczkach. 
Warzywa mieszamy z majonezem, jogurtem 
i chrzanem, doprawiamy do smaku solą. 
Orzeszki piniowe prażymy na suchej patelni, 
posypujemy surówkę, mieszamy.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min
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KOTLETY Z BURAKÓW, 
SOCZEWICY I KOMOSY

SKŁADNIKI (10 porcji):
ugotowana soczewica zielona - 1 1/2 szklanki
komosa ryżowa - 1 szklanka
buraki - 3 szt.
cebula - 1 szt.
marchew - 1/2 szt.
czosnek - 6 ząbków
majeranek - 1 łyżeczka
musztarda bezglutenowa - 1 łyżka
sól - 1 łyżeczka
cząber - 1/4 łyżeczki
lubczyk - 1/2 łyżeczki
pieprz - 1/4 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę, marchew i buraki kroimy, 
a następnie wrzucamy na bardzo rozgrzaną 
patelnie i podsmażamy. Soczewicę, quinoę, 
przeciśnięty przez praskę czosnek, musztardę, 
przyprawy i warzywa z patelni blendujemy. 
Mokrymi dłońmi formujemy kotlety.

KROK 2: Umieszczamy na wyłożonej papie-
rem blaszce do pieczenia i wkładamy na 30 
minut do piekarnika nagrzanego do 190°C. 
Kotlety można również usmażyć na patelni.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

40 min

ZASADOWY KOKTAJL 
MIĘTOWO-BURACZANY 

SKŁADNIKI (2 porcje):
mięta liście - 2 garści
burak (mały) - 1 szt.
pomarańcza - 2 szt.
cytryna - 1/2 szt.
kurkuma - 1/2 łyżeczki
pieprz cayenne - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraka umyj i obierz, umyj też miętę i cytrusy, 
wyciśnij sok z buraka, pomarańczy i cytryny. 
Zmiksuj składniki, dopraw koktajl kurkumą 
oraz pieprzem i pij na zdrowie.

Zielone Koktajle

5 min

KREM Z PIECZONYCH 
BURAKÓW ROZGRZEWAJĄCY

SKŁADNIKI (1 porcja):
buraki - 3-4 szt.
imbir świeży - 2 cm
goździki - 2 szt.
anyż gwiazdkowy - do smaku
cynamon - 1/4 łyżeczki
pestki dyni - 2 łyżki
olej - 2 łyżeczki
szalotki - 2 torebki
sól himalajska - 1 łyżeczka
mleko kokosowe - 100 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraki zawinąć w folię i piec w piekarniku w 
200°C ok. 60 min (zależy od wielkości bura-
ka). Następnie lekko je studzimy, obieramy ze 
skórki. Kroimy w kostkę. W garnku rozgrze-
wamy oliwę, dodajemy pocięte w kostkę sza-
lotki i przyprawy (anyżu dodałam tylko jeden 
płatek). Dusimy. Dodajemy buraki, zalewamy 
wodą i gotujemy kilka minut. Dodajemy tarty 
imbir i miksujemy. Na koniec wlewamy mlecz-
ko kokosowe. Posypujemy pestkami dyni i np. 
macierzanką. Anita Zegadło - AZgotuj

80 min

CIASTO BURACZKOWO
- CZEKOLADOWE 

SKŁADNIKI (1 porcja):
ugotowane buraki - 250 g
masło klarowane roztopione - 3 łyżki
wiórki kokosowe - 2 łyżki
mąka żołędziowa lub ryżowa/jaglana/kaszta-
nowa - 2 łyżki
kakao ciemne - 30 g
jajka - 2 szt.
erytrol/ksylitol - 5 łyżek
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
sok z cytryny - 1 łyżka
ksylitol/erytrol do przygotowania cukru pudru 
- 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraki myjemy, obieramy ze skórki gotujemy 
do miękkości i studzimy, a następnie dokład-
nie blendujemy. Białka oddzielamy od żółtek, 
białka z dodatkiem 2 łyżek erytrolu miksuje-
my na sztywną pianę, żółtka z dodatkiem 3 ły-
żek słodzika miksujemy na puszystą masę. Do 
buraków dodajemy masę z żółtek oraz resztę 
składników oprócz piany z białek i miksuje-
my na małych obrotach, na koniec dodajemy 
pianę i delikatnie mieszamy. Piekarnik roz-
grzewamy do 180°C. Masę pieczemy 45 min, 
wyjmujemy z piekarnika i studzimy. 1 łyżkę 
ksylitolu/erytrolu mielimy w młynku na cukier 
puder i posypujemy ciasto.

Agnieszka Nitsu- AktywneZywienie

120 min

SAŁATKA ZE SZPINAKIEM, 
BURAKIEM I BRZOSKWINIĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
szpinak – 200 g
burak (duży) – 1 sztuka
brzoskwinia – 2 sztuki
pomidory suszone w oliwie – 1 garść
oliwa z pomidorów suszonych – 4 łyżki
orzechy włoskie łuskane – 2 garście
ocet jabłkowy biały – 1 łyżeczka
miód kwiatowy (lub inny łagodny) – 1 ły-
żeczka
sól, pieprz – do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Buraka obieramy, zawijamy w 
folię aluminiową, pieczemy ok. 60 min w 
temp 180°C. Studzimy, kroimy w kostkę.

KROK 2: Brzoskwinie kroimy w kostkę, 
pomidory i orzechy siekamy w niewielkie 
kawałki.

KROK 3: Do miski wkładamy umyty 
szpinak, pokrojone buraki, brzoskwinię, 
pomidory suszone, orzechy. Oliwę, ocet 
jabłkowy, miód i przyprawy mieszamy, 
polewamy sałatkę. Delikatnie mieszamy.

Iwona Kuczer

5 min
przepis z okładki!
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JEDZ WARZYWA I OWOCE!
Wydawać by się mogło, że znając zasady zdrowego odży-
wiania, wprowadzając pięć posiłków do swojej diety, dbamy  
o odpowiedni poziom składników mineralnych i witamin. Często 
jest to niewystarczające. Posiłki dostarczają nam kalorii, lecz czę-
sto sposoby przetwarzania pozbawiają ich niektórych wartości. 
Dlatego w każdej diecie powinny znajdować się produkty takie 
jak: świeże warzywa, owoce czy kiełki.

SOKI NA ENERGIĘ I WITALNOŚĆ
Często zapominamy, że możemy zaspokoić wszystkie nasze 
niedobory witamin czy składników mineralnych oraz dostarczyć 
naszemu organizmowi niezbędnych enzymów i przeciwutlenia-
czy w postaci łatwo przyswajalnej – soków. Są dobre dla każde-
go. Szczególnie polecane osobom, które cierpią na problemy 
układu trawiennego. Mają być więc alternatywą, urozmaiceniem  
i doskonałym sposobem na dostarczenie naszemu organizmowi 
energii i witalności.
Prawidłowo dobierając produkty do naszej diety, musimy pa-
miętać o tym, żeby była ona bogata w to, co potrzebujemy, albo 
w danym momencie jest nam niezbędne (np. z uwagi na porę 
roku i częstotliwość zachorowania). Musimy zatem być świa-
domi, jaki wpływ na nasze zdrowie mają soki z poszczególnych 
produktów.

polecam!

Soki warzywne 
i warzywno-owocowe
Warzywa i owoce są źródłem energii i dostarczają naszemu organizmowi niezbędnych wita-
min. Zarówno warzywa, jak i owoce są obecne w naszej diecie. O tym wie każdy. Natomiast 
dostarczenie odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych jest tylko na pozór łatwe.

WYBIERAJ ŚWIADOMIE
• Kiedy zmagamy się z przeziębieniem albo chcemy się bro-

nić przed infekcją, sięgnijmy po te z ciemnych owoców 
– czarnej porzeczki, aronii czy czarnego bzu (np. Bio Pla-
net czy Owocowe Smaki).

• Gdy cierpimy na bolesne skurcze spowodowane niedobo-
rami magnezu i potasu do naszej diety wprowadźmy soki 
z selera bądź marchwi (np. Bio Food).

• Sok z buraka natomiast ma wiele zastosowań. Wspomo-
że pracę serca oraz naszą odporność. A w postaci coraz  
to popularniejszych kiszonek usunie toksyny z nasze-
go organizmu. Warto zwrócić uwagę również na kiszonki  
z brokułu, marchwi, selera czy kapusty – które pomogą 
nam chronić organizm przed nowotworami.

OCZYWIŚCIE TYLKO BIO
Żeby mieć pewność, że sok dostarczy nam to, co najlepsze za-
dbajmy, by owoc, czy warzywo użyte do jego produkcji pocho-
dził z certyfikowanych ekologicznych upraw. 

SOK Z ARONII BIO 
- OWOCOWE SMAKI

SOK
 WIELOWARZYWNY 

KISZONY BIO 
 - BIO FOOD

SOK 
Z CZARNEGO BZU 
BIO - BIO PLANET

Radosław Błaszczyk
ekspert kategorii soki
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BIO PRZEKĄSKI W PODRÓŻY
WSZĘDZIE, GDZIE TYLKO CHESZ

NOWE SMAKI 
P O K I  B I O
P YS Z N Y  Z A S T R Z Y K  E N E R G I I
Odkryj nasze 2 nowe smaki Poki Bio, które 
możesz zabrać ze sobą gdzie tylko zechcesz! 
Zgłodniałeś i szukasz smacznej, zdrowej 
przekąski? Ciesz się pysznym smakiem natury 
bez dodatku sztucznych składników:

- POKI - PRZECIER JABŁKO-KOKOS-BANAN 100% 
OWOCÓW BEZ DODATKU CUKRÓW BIO 90 g
- POKI - PRZECIER JABŁKO-MARCHEW-GUAWA 100% 
OWOCÓW BEZ DODATKU CUKRÓW BIO 90 g

Szukaj wszystkich produktów DANIVAL 
w najlepszych sklepach specjalistycznych w całej Polsce.
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Śliwy to nieduże drzewa lub okazałe krzewy, które mogą do-
rastać do wysokości 10 metrów. Należą do liczącego ponad 
200 gatunków rodzaju Prunus sp. L. Najliczniejszą i najpow-
szechniej uprawianą odmianą jest europejska śliwa domo-
wa, zwana inaczej węgierką (Prunus domestica). Gatunek ten 
powstał w wyniku samoistnego skrzyżowania się dwóch euro-
pejskich dzikich gatunków śliw – tarniny (Prunus spinosa L.) oraz 
ałyczy (Prunus cerasifera L.). Kaukaz, Zakaukazie lub Azja Mniej-
sza to najprawdopodobniej ojczyzna śliwy domowej. Jej uprawę 
zapoczątkowali co najmniej 2000 lat temu Syryjczycy i Persowie, 
a na terenie Europy Grecy i Rzymianie.

OWOCE
Śliwka to kulisty, wydłużony, jadalny pestkowiec. Owoce po-
szczególnych odmian śliw mogą różnić się między sobą:

• Kolorem miąższu i łatwością jego oddzielenia od pestki. 
• Wielkością, najmniejsze to owoce śliwy mirabelki osiąga-

jące masę około 12-15 gramów. Największe mają blisko 80 
gramów i są charakterystyczne dla śliw brzoskwiniowych 
lub śliw odmiany Valor. 

• Skórką - jej barwa może być zielona, żółta, czerwona, gra-
natowa, brązowa lub też kolory te mogą się przenikać dając 
śliwki żółtozielone, żółtoczerwone, fioletowoczerwone czy 
czerwononiebieskie. Śliwki różnią się także intensywnością 
woskowego nalotu.

PRODUKCJA ŚLIWEK
Największym producentem świeżych śliwek są Chiny, skąd po-
chodzi ponad pięć milionów ton tych owoców. Głównymi pro-
ducentami są również: Rumunia, Serbia, USA i Chile. Polska zaj-
muje 17 miejsce na świecie, produkując około 100 tysięcy ton 
śliwek rocznie.

Wyróżnia się trzy grupy odmian uprawnych śliw: amerykańskie 
(kalifornijskie), europejskie i wschodnie (japońskie).

Śliwki kalifornijskie – słyną na całym świecie z soczystego, 
znakomitego smaku oraz delikatnej i gładkiej faktury skórki. 
Dojrzewają na drzewach tak długo, aż ich twardość i natural-
na zawartość cukru osiągnie optymalne parametry do zbioru. 
Owoce strząsane są mechaniczne, dzięki czemu zbiór śliwek  
z jednego drzewa trwa kilka sekund. Następnie owoce śliwy tra-
fiają do mycia, a stamtąd na drewnianych tacach do specjalnych 
tuneli suszących. Suszenie owoców zachodzi w temperaturze 
80°C i trwa na ogół od 18 do 22 godzin. Zbiory we wszystkich 
kalifornijskich sadach trwają zaledwie 30 dni.

Śliwki europejskie - najbardziej popularną odmianą w Europie 
są śliwki węgierki. Charakteryzują się masą do 30 gramów, mają 
jajowaty kształt i fioletową skórkę o gęstym, woskowym nalocie. 
Miąższ łatwo oddziela się od skórki i jest najczęściej zielonożół-
ty, żółty lub pomarańczowy. Te smaczne, soczyste owoce zbiera 
się zwykle od połowy września do końca października. Proces 
suszenia przebiega podobnie jak przy śliwkach kalifornijskich, 
od których po ususzeniu niewiele różnią się wyglądem.

Śliwki japońskie umeboshi – nazwa oznacza dosłownie suszo-
ną śliwkę (jap. ume – śliwka, boshi – suszony). W rzeczywistości 
nie są to jednak śliwki, a odmiana ususzonych i sfermentowa-
nych japońskich moreli (gatunek Prunus mume). Umeboshi ma-
rynowane są w soli i barwione na czerwono poprzez dodanie 
pachnotki zwyczajnej (shiso). Mają wyraźny słono-kwaśny smak 
i stosowane są jako przyprawa lub jako dodatek do ryżu. Śliw-
ki umeboshi znane są nie tylko w Japonii, ale także w Chinach  
i na wyspie Tajwan.

Jedz
Śliwki!
Lubimy je świeże, suszone, w ciastach, domowych dżemach lub powidłach. Są od dawna 
doceniane, jako niezawodny środek na pobudzenie pracy jelit, wygładzenie skóry i poprawę 
nastroju. Zawierają mnóstwo cennych składników dla naszego organizmu. Śliwki warto jeść 
w każdej postaci.

śliw
ki umeboshi

śliw
ki europejskie węgierki

śliw
ki kalifornijskie
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WARTOŚCI ODŻYWCZE I WŁAŚCIWOŚCI ŚLIWEK
Świeże owoce śliwy są niskokaloryczne – w 100 gramach za-
wierają około 45 kcal, a węglowodany w takiej porcji owoców 
stanowią około 12 gramów.

Śliwki suszone są zdecydowanie bardziej kaloryczne, zawiera-
ją bowiem aż 267 kcal w 100 gramach, a węglowodany stano-
wią blisko 69 gramów. Pomimo tego warto jeść śliwki suszone, 
bowiem są bogatym źródłem związków polifenolowych, a do-
minującą grupę stanowią tu kwasy fenolowe. Ciekawostką jest 
fakt, iż jest ich ponad pięciokrotnie więcej w skórce niż w miąż-
szu. Śliwki suszone cechują się również dużą pojemnością prze-
ciwutleniającą, przewyższającą pod tym względem inne gatunki 
owoców, takie jak jabłka, borówki czy winogrona. Przeciwutle-
niacze zapobiegają nadmiernej produkcji wolnych rodników, 
które to przyspieszają procesy starzenia się i zwiększają ryzyko 
wystąpienia chorób cywilizacyjnych.
 
ŚLIWKI SUSZONE
Wysoka zawartość rozpuszczalnego błonnika pokarmowego 
(9,4 g/100 g) powoduje, że śliwki suszone doskonale sprawdza-
ją się na problemy z zaparciami, pobudzając perystaltykę jelit 
i przyspieszając tempo przemiany materii. Dodatkowo błonnik 
korzystnie wpływa na florę bakteryjną okrężnicy, a także poma-
ga oczyszczać organizm z żółci, obniżając tym samym poziom 
cholesterolu. Systematyczne spożywanie już trzech suszonych 
śliwek dziennie lub picie szklanki kompotu z suszu śliwek działa 
wspomagająco na pracę przewodu pokarmowego. Warto nad-
mienić, iż suszone śliwki, jako jedyny suszony owoc, uzyskały 
zgodę EFSA na używanie oświadczenia zdrowotnego, które 
mówi o tym, że spożywanie 100 gramów suszonych śliwek po-
maga zachować prawidłowe funkcjonowanie jelit.

Śliwki suszone dając uczucie sytości są szczególnie polecane 
osobom dążącym do redukcji wagi. Ponadto dzięki niskiemu 
indeksowi glikemicznemu (IG 29) nie powodują gwałtownego 
wzrostu poziomu glukozy we krwi.

Należy jednak pamiętać, że śliwki suszone, jak i surowe zjedzo-
ne w zbyt dużych ilościach mogą być ciężkostrawne, powodo-
wać wzdęcia i bóle brzucha.

WITAMINY
Na uwagę zasługuje zawartość witaminy A, jest ona bowiem 
pięciokrotnie wyższa niż w śliwkach świeżych i stanowi około 
154 mikrogramów w 100 g. Witamina A odpowiada za pra-
widłowe funkcjonowanie nabłonka skóry, rogówki, przewodu 
pokarmowego i układu oddechowego. Pełni funkcję chroniącą 
nabłonek przed drobnoustrojami, zakażeniami ropnymi, a także 
reguluje jego właściwy wzrost. Witamina A również ma pozy-
tywny wpływ na stan skóry, włosów i paznokci.

MIKRO I MAKRO ELEMENTY
Śliwki suszone warto spożywać także z uwagi na wysoką za-
wartość potasu (804 mg/100 g), który należy do kationów 
wewnątrzkomórkowych. Reguluje gospodarkę wodną i kwa-
sowo-zasadową organizmu. Ważną cechą wspomnianego pier-
wiastka jest wpływ na komórki nerwowe i mięśniowe, w tym 
serce.

Śliwki suszone charakteryzują się także wysoką zawartością 
miedzi (0,42 mg/100 g). Pierwiastek ten odpowiada głównie  
za tworzenie i prawidłowe działanie czerwonych krwinek, a także 
za metabolizm tłuszczów. Miedź zaliczana jest do mikroelemen-
tów wchodzących w skład wielu enzymów. Bierze czynny udział 
w procesie wchłaniania żelaza w przewodzie pokarmowym,  
a jej niedobór w organizmie może powodować niedokrwistość.
Suszone śliwki znane są z licznych prozdrowotnych właściwości 
i wykorzystywane są także w profilaktyce nadciśnienia, wspie-
rają procesy krwiotwórcze i mogą być elementem żywienia

wspomagającego utrzymanie wysokiego poziomu energii ży-
ciowej. Uważa się, że śliwki suszone mogą także wspierać za-
chowanie gęstości mineralnej kości u kobiet w wieku pomeno-
pauzalnym i podnoszą zdolności antyoksydacyjne organizmu.

EKOLOGICZNE NAJLEPSZE
Śliwki to świetna przekąska i doskonała alternatywa dla słody-
czy. Kupując śliwki suszone zwracajmy przede wszystkim uwagę 
na to, by nie zawierały szkodliwych siarczanów, często używa-
nych do konserwowania suszonych owoców. Najlepiej wybierać 
śliwki suszone ekologiczne, wówczas mamy pewność, że nie za-
wierają niedozwolonych w produkcji ekologicznej konserwan-
tów.
Czasem na suszonych owocach może występować biały na-
lot, co jest zjawiskiem naturalnym, związanym z wytrącaniem 
się fruktozy. W żadnym wypadku nie świadczy to o zepsuciu,  
a jest dowodem na to, iż podczas zbioru śliwki były odpowied-
nio słodkie i dojrzałe.

SUSZONE ŚLIWKI W KUCHNI
Z suszonych odmian deserowych śliwek - renklodów i węgierek 
przyrządzimy wyśmienite dżemy, przeróżne desery, koktajle, 
kompoty, smakowite sosy śliwkowe czy aromatyczne pieczenie 
nadziewane tym pysznym owocem. Ze śliwek przygotowuje się 
także doceniane na całym świecie trunki, w tym polską śliwowi-
cę i tarniówkę oraz bałkańską rakiję. Popularne są również aro-
matyczne śliwkowe nalewki i likiery. Śliwki doskonale smakują 
również w czekoladzie, czy też w formie soków i syropów.

Kamila Koźniewska - Departament Jakości Bio Planet S.A.

SUSHI Z UMEBOSHI

SKŁADNIKI (1 porcja):
ryż do sushi (ugotowany) - 3/4 szkl.
nori do sushi (płat) - 1 szt.
ogórek (długi) - 1-2 kawałki
łosoś upieczony - mały kawałek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ryż i upieczony łosoś, powinien być wystudzony.  
Do garnuszka wlej ocet, wsyp cukier i lekko podgrzej do połączenia  
się składników. Następnie dodaj ryż do octu i wymieszaj.

KROK 2: Na bambusowej macie rozłóż nori. Na płacie równomier-
nie wyłóż ryż, zostawiając z jednej strony 1,5 -2 cm wolnego paska, 
aby skleić na końcu zrolowane sushi. Następnie wyłóż dwa paski 
ogórka, miedzy nie włóż kawałeczki łososia, a na nim kawałki śliwki 
umeboshi pozbawione pestki (u mnie również skórki).

KROK 3: Zwiń przy pomocy maty płat nori z zawartością, na samym 
końcu dociśnij aby skleić częścią bez ryżu całe sushi. Podajemy  
z sosem sojowym Tamari. Alicja

śliwki umeboshi - 2 szt.
ocet ryżowy do sushi - 2 łyżki
cukier - 1 łyżeczka
sos sojowy Tamari - trochę

15 min
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JESIENNA JAGLANKA 

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza jaglana - 1 szklanka
mleko roślinne np. owsiane - 2 szklanki
śliwki węgierki lub inne - 8-10 szt.
jabłko - 1 szt.
cynamon - 1 łyżeczka
syrop klonowy lub miód (do kaszy i do owo-
ców) - 2+2 łyżki
wiórki kokosowe, mak - po 2 łyżki
zmielone orzechy włoskie - 1/3 szklanki
olej kokosowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę przepłucz na sicie zimną 
wodą, przelej wrzątkiem. Przełóż do rondelka 
i zalej mlekiem. Gotuj do miękkości i całkowi-
tego wchłonięcia płynu. Dodaj syrop klonowy, 
wiórki kokosowe, mak i orzechy, wymieszaj.

KROK 2: Śliwki umyj, wypestkuj i pokrój w 
ósemki. Jabłko umyj, usuń gniazda nasienne 
i pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej olej 
kokosowy. Upraż na nim pokrojone śliwki i 
jabłko z dodatkiem syropu klonowego i cy-
namonu. Gotową kaszę przełóż do miseczek. 
Wierzch udekoruj owocami.

Agata Dominiak (wegeweda)

5 min

KOKTAJL 
ŚLIWKOWO-PIETRUSZKOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
śliwki - 2 garści
natka pietruszki - pęk
woda mineralna - 150 ml
siemię lniane - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Śliwki myjemy, kroimy na połówki, pozba-
wiamy pestek i wrzucamy do blendera. Natkę 
pietruszki myjemy pod bieżącą wodą, rwiemy 
na trochę mniejsze kawałki i wrzucamy do 
blendera. Do blendera dodajemy też łyżeczkę 
suchego siemienia lnianego oraz 150 ml wody 
mineralnej. Blendujemy wszystko na gładki 
koktajl.

DorotaDS

5 min

POWIDŁA ŚLIWKOWE
BEZ CUKRU

SKŁADNIKI (1 porcja):
śliwki - dowolna ilość
woda - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Śliwki dokładnie umyj. Nie musisz 
usuwać pestek, a jedynie wykonaj nacięcie 
umożliwiające sprawdzenie, czy śliwka nie jest 
robaczywa. Dobre śliwki przełóż do garnka i 
wlej odrobinę wody. Gotuj do momentu, kie-
dy się rozpadną, a następnieprzetrzyj na ma-
sywnym durszlaku drewnianą łyżką, przepuść 
tylko mus.

KROK 2: Mus ponownie zagotuj i gotuj na 
małym ogniu 45 minut, bardzo często mie-
szając, do samego spodu. Pozostaw do całko-
witego wystygnięcia. Proces powtarzaj przez 
3-4 kolejne dni gotując raz dziennie lub dwa 
razy w ciągu dnia - rano i wieczorem. Przed 
ponownym zagotowaniem mus musi być 
całkowicie zimny. Odpowiednio gęsty mus 
zagotuj ostatni raz i gorący przelej do oczysz-
czonych słoiczków, mocno zakręć i ustaw do 
górny dnem, do ostygnięcia.

Zdrowie na języku

3 dni

INDYK W ŚLIWKACH 
KALIFORNIJSKICH

SKŁADNIKI (8 porcji):
pierś z indyka - 1/2 kg
śliwki kalifornijskie bez pestek - 100 g
jabłko - 1/2 szt.
olej lub oliwa - trochę
czosnek - 2 ząbki
sól różowa himalajska - trochę
pieprz i pieprz ziołowy - trochę
tymianek - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Myjemy pierś z indyka, osuszamy 
ściereczką lub papierem. Nacieramy czosn-
kiem, oliwą, solą i przyprawami. Na wierzchniej 
stronie robimy małe dziurki, aby wcisnąć w nie 
przekrojone na pół śliwki suszone i pokrojone 
w szpikulce kawałki jabłka. Odstawiamy do lo-
dówki na kilka godzin lub na całą noc.

KROK 2: Do nagrzanego do 200°C piekarnika 
wstawiamy indyka w żaroodpornym naczyniu, 
po 30 minutach zmniejszamy temperaturę do 
180°C i pieczemy ok. godziny. Możemy w cza-
sie pieczenia polać mięso powstałym sosem 
(co 20 min). Powstały sos na końcu możemy 
doprawić śmietaną.

Barbara Strużyna

90 min

PIECZONE ŚLIWKI 
POD KRUSZONKĄ 

SKŁADNIKI (4 porcje):
świeże śliwki - 250 g
mąka owsiana - szklanka
wiórki kokosowe - szklanka
olej kokosowy rozpuszczony - 40 g
płatki owsiane - 1/3 szklanki
miód - 1 łyżeczka
mąka ziemniaczana - 1 łyżeczka
ksylitol/erytrol - 2-3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Naczynie żaroodporne natłuszczamy. Śliwki 
kroimy na pół, pozbawiamy pestek i układa-
my na dnie naczynia. Składniki na kruszonkę 
zagniatamy i nakładamy na śliwki. Piekarnik 
rozgrzewamy do 180°C i pieczemy około 30 
min, aż kruszonka będzie rumiana.

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

30 min

POMIDOROWA SAŁATKA  
Z KOZIM SEREM

SKŁADNIKI (1 porcja):
świeży szpinak baby - garść
pomidorki koktajlowe - garść
pomidory suszone - 4 szt.
śliwki suszone - trochę
rolada kozia - 3 plastry
oliwa z oliwek - kilka kropel

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Myjemy dokładnie szpinak i pomidorki. po-
midorki przekrajamy na pół i wkładamy ze 
szpinakiem do zamykanego pojemniczka na 
żywność. Suszone pomidory kroimy w kostkę 
i dorzucamy do szpinaku z pomidorkami. Na-
stępnie kilka plastrów rolady koziej kroimy na 
mniejsze części. Dodajemy do sałatki. Na ko-
niec wrzucamy przepołowione suszone śliwki 
i polewamy delikatnie oliwą z oliwek.
To wszystko!

zdrowo_do_pracy

10 min
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MACA (Lepidium meyenii) jest znaną od ponad 2000 lat rośliną 
zielną, której jadalną część stanowi podziemny korzeń o wielko-
ści ok. 2 - 5 cm. Maca należy do rodziny kapustowatych (Cruci-
ferae). Istnieje co najmniej osiem rodzajów korzenia, różniących 
się między sobą zabarwieniem. Korzeń może mieć barwę białą, 
żółtą, zieloną, fioletową, czerwoną lub połączenie tych kolorów 
w różnych kombinacjach. Maca uprawiana jest na wysokości 
4000 metrów n.p.m. na szczytach peruwiańskich Andów, gdzie 
panują ekstremalne warunki klimatyczne (niska temperatura  
i wiatr), które ograniczają uprawę innych roślin. Maca wzrasta 
na nieurodzajnej, kamienistej glebie, charakteryzując się wy-
trzymałą strukturą, przez co może być przechowywana po zbio-
rach nawet przez dłuższy czas, bez utraty swoich właściwości.

WARTOŚCI ODŻYWCZE 
Korzeń maca ma cenne wartości odżywcze, zwłaszcza cechu-
je go wysoka zawartość węglowodanów i białka, których ilość 
waha się w zależności od żyzności gleb i warunków uprawy.  
Zawiera znaczną ilość aminokwasów, w tym również egzogen-
nych oraz kwasów tłuszczowych, takich jak: kwas linolowy 
(7,2 mcg/ 100 g), kwas palmitynowy (5,2 mcg / 100 g) i kwas 
oleinowy (2,5 mcg / 100 g).

afrodyzjak wśród superfoods
Do głównych zalet tej andyjskiej rośliny należy wysoka zawar-
tość wapnia, potasu, żelaza i fosforu. Ponadto charakteryzuje 
się wyższą zawartością miedzi niż kakao, czy nasiona słonecz-
nika. Na uwagę zasługuje fakt, że maca stanowi cenne źródło 
niacyny (witaminy B3), którą głównie możemy znaleźć w mię-
sie, czy rybach, przy czym jej zawartość w korzeniu maca jest 
niemal trzykrotnie wyższa.

Ze względu na korzystny profil odżywczy, korzeń macy poleca-
ny jest szczególnie osobom prowadzącym aktywny tryb życia, 
wzmacniając wytrzymałość i wydolność organizmu. Według 
legend, dawniej podawana była mężczyznom przed bitwami, 
dzięki zdolnościom do zwiększania energii zarówno fizycznej, 
jak i psychicznej.

WŁAŚCIWOŚCI KORZENIA MACA
Oprócz wielu właściwości odżywczych, przypisuje się jej ko-
rzystne działanie w zaburzeniach płodności i libido. Tysiące 
lat temu korzeń maca wykorzystywany był jako afrodyzjak, wy-
nika to z faktu zwiększania ukrwienia narządów płciowych. 
Regularne spożywanie macy pomoże również uśmierzyć ból 
menstruacyjny i wspomoże również w okresie menopauzy. 
Pozytywnie wpływa na samopoczucie, przyswajanie informa-
cji, przypisuje się również jemu właściwości antydepresyjne.

STOSOWANIE
W celu uzyskania korzystnych efektów, sproszkowany korzeń 
maca należy spożywać w ilości ok. 1 łyżeczki dziennie. Nale-
ży jednak pamiętać o zachowaniu zbilansowanej diety i prawi-
dłowej podaży składników odżywczych.

PRZECIWSKAZANIA
Przeciwskazaniem do suplementacji macy są problemy z tar-
czycą, ciąża, gdyż nie ma badań potwierdzających bezpieczeń-
stwo stosowania w tym zakresie. Ze względu na wysoką zawar-
tość potasu osoby z niewydolnością nerek powinni stosować 
korzeń maca ostrożnie.

MACA W KUCHNI
Sproszkowany korzeń maca ma szerokie zastosowanie w kuch-
ni, począwszy od napojów, herbaty, lodów, po chleb, sałatki  
i surówki, czy jako składnik drugich dań. Maca ma delikatny, 
korzenny, słodkawy smak, dlatego też pasuje jako posypka, 
czy dodatek do koktajli, nadając im kremową konsystencję  
i podkreślając zapach. Sproszkowany korzeń można przygo-
towywać zarówno na słono, jak i na słodko. Na słodko, macę 
można spożywać podobnie jak owsiankę, w połączeniu z mle-
kiem, miodem, czy cynamonem. Tradycyjnym sposobem przy-
gotowania macy przez Peruwiańczyków jest wędzenie. Rdzenni 
mieszkańcy tego rejonu określają tę potrawę jako „watia”.

Katarzyna Wroniak

WARTOŚĆ ODŻYWCZA  w 100 g

Wartość energetyczna 384 kcal

Białko 10 – 18 g

Tłuszcz  0,2 – 2 g

Węglowodany 56 -76 g

Błonnik  4 – 9 g

WITAMINY I SKŁADNIKI  MINERALNE mg w 100 g

Tiamina 0,15 – 1,17

Ryboflawina  0,31 – 0,76

Niacyna 37 – 43

Witamina C 0,8 – 3,5

Wapń 150 – 650

Magnez 70 – 114

Żelazo 10 – 24

Fosfor 183 – 391

Potas 1000 – 2000

Miedź ok. 6,0
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Gotuj z Cocomi!
Cocomi to marka o stuletniej tradycji zrzeszająca ponad 2000 rodzinnych, ekologicznych 

kokosowych gospodarstw ze Sri Lanki. W swojej ofercie ma wiele produktów z tego super 
owocu. W skrócie Cocomi oferuje to, co najlepsze z kokosa od mąki, przez olej, napoje, za-

mienniki nabiału, kremy do smarowania, a od niedawna także innowacyjne produkty  
dla każdego kokosowego łasucha. Specjalnie dla Was odwiedziliśmy kuchnię tej lankijskiej, 

wielkiej rodziny i wykradliśmy kilka egzotycznych, kokosowych przepisów.

WATALAPAM 
LANKIJSKI PUDDING KOKOSOWY

SKŁADNIKI (2 porcje):
jaja – 4 szt.
krem kokosowy karmelizowany COCOMI - 240 g
zagęszczony produkt kokosowy COCOMI - pół szklanki
kardamon w proszku – 1 łyżeczka
ekstrakt waniliowy – pół łyżeczki
opcjonalnie orzechy nerkowca kruszone lub całe – 6 szt.
woda - kilka szklanek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przygotuj duży garnek i mniejsze naczynie żaroodporne, dopasuj 
tak, aby pomieścić jeden w drugim. Duży garnek napełnij kilkoma 
szklankami wrzącej wody i zagotuj. Ubij jajka, dodaj mleko kokoso-
we, karmelizowaną polewę, ekstrakt waniliowy i kardamon. Dokład-
nie wymieszaj. Wlej mieszaninę do naczynia żaroodpornego i umieść 
je w garnku z gorącą wodą. Przykryj garnek i ustaw go na małym 
ogniu, gotuj powoli przez 45–60 minut lub do momentu, aż pudding 
będzie gęsty. Możesz sprawdzić jędrność wykałaczką. Pozostaw do 
ostygnięcia. Można podawać także na ciepło lub schłodzony w lo-
dówce. Dekorować orzechami nerkowca. COCOMI

KOKOSOWA PANNA COTTA

SKŁADNIKI (2 porcje):
woda - 120 ml
agar - pół łyżeczki
olej kokosowy COCOMI do wysmarowania foremek - trochę
coconut milk - napój kokosowy COCOMI - 375 ml
zagęszczony produkt kokosowy COCOMI - 250 ml
cukier brązowy - 55 g
sól - szczypta
chipsy kokosowe słodkie prażone bezglutenowe COCOMI - tro-
chę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wlej wodę do płytkiej miski, posyp agarem i odstaw na około 2 
minuty. Nieduże foremki posmaruj olejem kokosowym. W małym 
rondlu na średnim ogniu podgrzej mleko kokosowe, śmietankę 
kokosową, cukier i szczyptę soli aż będzie gorąca, dodaj mieszani-
nę agaru i mieszaj do całkowitego połączenia. Podziel mieszaninę 
między przygotowane foremki. Umieść na brytfannie, przykryj pa-
pierem do pieczenia i przestudzone włóż do lodówki na co naj-
mniej 4 godziny, najlepiej 12 godzin, przed podaniem posyp chip-
sami kokosowymi.

COCOMI

65 min
ok. 4 godz.



NOWOŚCI KOKOSOWE 
COCOMI
DO DESERÓW I NIE TYLKO
Unikasz glutenu? Nie tolerujesz lakto-
zy, jesteś weganinem, a może szukasz 
alternatywy dla innych zamienników? 
Cocomi wychodzi naprzeciw Twoim 
oczekiwaniom.
Planujesz przygotować śniadanie, 
słodki lunch, a może po prostu chcesz 
upiec ciasto? Nowości od Cocomi spra-
wią, że Twoja kuchnia już nigdy nie bę-
dzie taka sama. 

SOS KOKOSOWY AMINOS
Niezwykle wyważone połączenie wy-
łącznie trzech składników: syropu ko-
kosowego, octu kokosowego oraz soli 
morskiej, sprawia, że możliwości jego 
wykorzystania w kuchni są prawie nie-
ograniczone.

PRAŻONE CHIPSY KOKOSOWE
Dla małych i dużych łasuchów, na każ-
dą porę dnia dostarczą zdrowej dawki 
energii oraz osłodzą nawet najbardziej 
szary jesienny poranek.

KREMOWE DESERY BEZ NABIAŁU
Chyba nikomu nie musimy przedsta-
wiać zagęszczonego mleka. Napój 
kokosowy skondensowany Cocomi  
to doskonała roślinna alternatywa tego 
produktu. Krem kokosowy karme-
lizowany sprawdzi się jako dodatek  
do naleśników i innych deserów. Jeśli 
planujesz przyjęcie zaskocz swoich go-
ści, cudownie puszystym własnoręcz-
nie ubitym kremem kokosowym!

KREM KOKOSOWY KARMELIZOWANY 
W PUSZCE BIO 240 g - COCOMI

 

NAPÓJ KOKOSOWY SKONDENSOWANY 
W PUSZCE BIO 240 g - COCOMI 

KREM KOKOSOWY DO UBIJANIA
 W PUSZCE BIO 200 g - COCOMI

CHIPSY KOKOSOWE Z KAKAO PRAŻONE 
BEZGLUTENOWE BIO 40 g - COCOMI

CHIPSY KOKOSOWE SŁODKIE PRAŻONE 
BEZGLUTENOWE BIO 40 g - COCOMI

SOS KOKOSOWY AMINOS 
BEZGLUTENOWY BIO 

250 ml - COCOMI

PROSTA ZUPA - CURRY KOKOSOWE

SKŁADNIKI (2 porcje):
olej kokosowy COCOMI - 1 łyżka
posiekana cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
umyty i obrany imbir (kłącze) - kawałek ok. 2,5 cm
pasta curry czerwona - 1-2 łyżki
sos kokosowy aminos bezglutenowy COCOMI - 1 łyżka
kurkuma - 1-2 łyżeczki
cukier brązowy - 2 łyżeczki
drobne ziemniaki - 12 szt.
coconut milk - napój kokosowy COCOMI - 500 ml
bulion warzywny - 500 ml
włoszczyzna posiekana w drobne paski - 180 g
tofu - 200 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rozgrzej olej w dużym garnku na średnim ogniu i dodaj cebulę, spraso-
wany czosnek oraz imbir. Podsmażaj przez kilka minut, ciągle miesza-
jąc. Dodaj pastę curry, kurkumę, sos aminos i cukier. Smaż przez kilka 
minut, a następnie dodaj ziemniaki, mleko kokosowe i bulion. Gotuj na 
wolnym ogniu, aż ziemniaki będą miękkie. Odczekaj, aż zupa ostygnie, 
a następnie zblenduj ją na gładko. Możesz dodać więcej wody lub bu-
lionu, aby rozcieńczyć w razie potrzeby. Tofu pokrój na małe kawałki. 
Podgrzej trochę oleju i podsmaż tofu na złoty kolor, dolej odrobinę 
zmiksowanej zupy, zdejmij z ognia, gdy tofu stanie się mocno brązowe 
i chrupiące. Nalej zupę do miseczek, wyłóż po kilka kostek tofu i posyp 
posiekaną włoszczyzną. COCOMI

60 min
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Suszenie żywności jest jedną z metod utrwalania żywności. Ma  
na celu zapewnienie trwałości mikrobiologicznej poprzez zmniej-
szenie dostępności wody koniecznej do rozwoju drobnoustrojów. 
Niekorzystne zmiany zachodzące podczas suszenia wynikają głów-
nie z zastosowania wysokiej temperatury. Utlenianie witamin i barw-
ników, reakcje nieenzymatycznego i enzymatycznego brunatnienia, 
zmiany tekstury czy kurczenie się materiału wpływają na wygląd  
i jakość produktu. Zastosowanie niższej temperatury oraz krótszego 
czasu trwania procesu przyczynia się do zachowania wyższej warto-
ści odżywczej suszonych produktów.

HISTORIA LIOFILIZACJI
Proces liofilizacji odkryli kilkaset lat temu Indianie Keczua. Zaob-
serwowali, że ziemniaki pozostawione w wysokich partiach An-
dów, które poddane zostały działaniu niskiego ciśnienia i obni-
żonej temperatury, najpierw zamarzają, a następnie odparowuje 
z nich lód. Dzięki temu pozostają wysuszone i przez długi czas 
nadają się do spożycia. Taką żywność nazwali chuño. 

Niektóre źródła podają, że kolebką liofilizacji żywności stały  
się Stany Zjednoczone, gdzie po raz pierwszy liofilizaty zastoso-
wano w czasie zimnej wojny w latach 50-tych XX w. na zlecenie 
rządu. Celem było wyprodukowanie dla wojska i astronautów 
racji żywnościowych lekkich wagowo i bogatych w niezbędne 
składniki odżywcze.

CO TO JEST LIOFILIZACJA?
Liofilizacja to proces, w którym z produktów usuwa się wodę. Jed-
nak nie jest to zwykłe suszenie, dlatego dokładniej wyjaśniając 
to usuwanie wody z zamrożonego produktu poprzez sublimację, 
czyli przez przemianę lodu w parę z pominięciem stanu ciekłe-
go. Woda jest usuwana w obniżonej temperaturze (-40°C) i pod 
zmniejszonym ciśnieniem. Żywność liofilizowana jest odwadnia-
na poprzez usunięcie od 70% do 96% wody. Może przebie-
gać pod normainym ciśnieniem atmosferycznym, ale wówczas 
zachodzi bardzo wolno. W celu uzyskania satysfakcjonujących 
szybkości usuwania wody, suszenie sublimacyjne prowadzi  
się pod znacznie obniżonym ciśnieniem w specjalnie do tego 
celu przystosowanych urządzeniach, zwanych liofilizatorami  
lub suszarkami sublimacyjnymi.

Liofilizacja umożliwia suszenie produktów termolabilnych, tzn. 
wrażliwych na temperaturę, nieodpornych na ogrzewanie. Przy-
czynia się do zachowania wyższej wartości odżywczej i wyso-
kiej jakości liofilizowanych produktów. Zminimalizowane są 
procesy enzymatyczne, utlenianie, aktywność drobnoustrojów.

CO LIOFILIZUJEMY?
Najczęściej liofiliazacji poddawane są warzywa, owoce, zioła, 
grzyby, przyprawy, kawa, ale także mięso, ryby i wędliny 
w małych kawałkach. Produkty w trakcie liofilizacji pozbawione 

Liofilizacja
Sposób na długie przechowywanie żywności 

bez utraty jej wartości!

ZALETY ŻYWNOŚCI LIOFILIZOWANEJ:
Zachowanie wartości - ten sam zestaw białek, tłuszczu, cukrów 
oraz witaminy, składniki mineralne i substancje biologicznie 

czynne co świeże produkty.

Zachowanie w ok. 90% barwy i aromatu.

Likwidacja (w większości) zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Produkt nie posiada prawie wcale wody, więc jest zabezpieczo-
ny przed rozwojem niepożądanych drobnoustrojów.

„Konserwacja” bez użycia konserwantów (znacznie wydłużony 
okres trwałości, nawet do kilku lat).

są zawartej w nich wody, głęboko zamrożone i szybko wysuszo-
ne. Po ponownym zalaniu płynem od razu odzyskują naturalny 
kształt i walory odżywcze. Warto jednak przechowywać susz  
z dala od wilgoci, gdyż takie produkty szybko pochłaniają wilgoć 
i tracą charakterystyczną dla nich chrupkość, stają się gumowate.

ŻYWNOŚĆ LIOFILIZOWANA VS ŻYWNOŚĆ INSTANT
Niektórzy konsumenci pozostają nieufni wobec żywności lio-
filizowanej, ponieważ jest podobna do żywności instant, po-
wszechnie uznawanej za niezdrową. Nie mylmy jednak żywności 
liofilizowanej z mocno przetworzoną żywnością instant/błyska-
wiczną. Jest na ogół poddawana działaniu wysokich temperatur, 
a na dodatek nasycona solą i szkodliwymi dla zdrowia dodat-
kami. Konwencjonalne produkty błyskawiczne mogą obfitować  
w spulchniacze, tłuszcze trans, wzmacniacze smaku (glutaminian 
monosodowy), sztuczne barwniki i aromaty

DLA KOGO LIOFILIZATY?
O korzystnych właściwościach żywności liofilizowanej mogą  
się przekonać wszyscy, jednak z gotowych liofilizowanych po-
siłków najchętniej korzystają sportowcy, podróżnicy, żeglarze. 
Zajmują niewiele miejsca, dostarczają wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych, a także są szybkie w przygotowaniu.

ZASTOSOWANIE KULINARNE 
Całe liofilizowane owoce i warzywa stanowią samodziel-
ną przekąskę, dodatek do musli, koktajli, smoothie, owsianki  
lub innego dania. Sproszkowane liofilizaty doskonale spraw-
dzają się w roli posypki lub  barwnika wszelkiego rodzaju kre-
mów, babeczek, kulek i lodów. W kuchni azjatyckiej zalewa  
się liofilizowane owoce gorącą wodą (powstaje aromatycz-
na owocowa herbatka z jadalnymi fusami - właściwie kompot)  
lub zimną wodą (mamy wtedy orzeźwiający napój witaminowy, 
np. dla dzieci do szkoły jako zamiennik wody smakowej). 

Sylwia Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet 
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OWOCOWE MIGDAŁOWO 
- KOKOSOWE TRUFLE 

SKŁADNIKI (1 porcja):
mleko kokosowe w proszku - 3 łyżki
mąka kokosowa - 100 g
mielone migdały - 100 g
tłuszcz kakaowy - 70 - 100 g
miód akacjowy - 3 łyżeczki
różdżki smaku (różne smaki) - 3 szt.
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miski wsypujemy mąkę koko-
sową, mielone migdały, mleko kokosowe w 
proszku i szczyptę soli, mieszamy. 

KROK 2: Rozkładamy po równo do trzech mi-
sek. Do każdej dodajemy po jednej smakowej 
różdżce. W garnuszku rozpuszczamy tłuszcz 
kakaowy (zamiast możemy użyć oleju kokoso-
wego). Do każdej miseczki dodajemy po rów-
no rozpuszczony tłuszcz, dodajemy po 1 łyżce 
miodu akacjowego. Mieszamy rękami. Masa 
ma mieć konsystencje mokrego piasku. Jeśli 
masa będzie za sucha, należy dolać tłuszczu. 

KROK 3: Formujemy kulki i umieszczamy w 
lodówce.

Anita Zegadło - (AZgotuj)

15 min

KULKI DAKTYLOWO
- BAKALIOWE

SKŁADNIKI (6 porcji):
daktyle suszone - 3/4 szklanki 
orzechy włoskie - 3/4 szklanki 
pestki słonecznika - 1/4 szklanki 
płatki owsiane - 1/3 szklanki
kandyzowana skórka pomarańczowa -1 łyżka 
truskawki liofilizowane - 10 g
płatki migdałowe - 1 łyżka
aromat migdałowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Daktyle przekroić na pół, zalać gorącą wodą 
z odrobiną aromatu migdałowego. Orzechy 
lekko zmiksować, dodać odsączone daktyle, 
płatki owsiane, migdały, skórkę pomarańczo-
wą i pestki słonecznika. Wszystko razem zmik-
sować do zwartej konsystencji, można dolać 
odrobinę wody z daktyli. Z masy formować 
kulki wielkości małego orzecha włoskiego. 
Truskawki krótko zmielić w młynku do kawy. 
W powstałym pyle truskawkowym obtoczyć 
kulki.

FAMILY

20 min

BROWNIE 
Z PIECZONYMI BURAKAMI

SKŁADNIKI (9 porcja):
buraki pieczone - 2 szt.
mąka ryżowa lub amarantusowa - 200 g
gorzka czekolada – 100 g
cukier kokosowy - 3/4 szklanki
jaja - 3 szt.
sól - szczypta
wanilia mielona - 1/2 łyżeczki
olej rzepakowy - 50 ml
soda - 1 łyżeczka
polewa:
gorzka czekolada – 50 g
maliny liofilizowane - trochę
olej kokosowy - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
100 g czekolady rozpuścić w kąpieli wod-
nej. Jaja ubić z cukrem kokosowym na puch. 
Dodać utarte na drobnych oczkach buraki, 
rozpuszczoną czekoladę i resztę składników. 
Ciasto piec w foremce (ok. 20 x 20 cm) 50 
min w 180°C. Wyjąć ciasto i wystudzić. 50 g 
czekolady rozpuścić w kąpieli wodnej, dodać 
łyżeczkę oleju kokosowego lub stałej części z 
mleka kokosowego. Rozsmarować na cieście i 
pokruszyć liofilizowane maliny. 

Anita Zegadło (AZgotuj)

50 min

LEKKI BUDYŃ OWSIANY

SKŁADNIKI (1 porcja):
kaszka owsiana - 40 g
mleko roślinne lub krowie - 250 ml
syrop klonowy lub miód - 1 łyżka
jagoda liofilizowana w proszku - 1 łyżka
jagody mrożone - trochę
wiórki kokosowe - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do rondelka wsyp kaszkę i wlej mleko. Gotuj 
i cały czas energicznie mieszaj, aż powstanie 
gęsta i kremowa konsystencja (ok. 2-3 minu-
ty). Następnie dodaj syrop i sproszkowane 
jagody. Dokładnie wymieszaj. Przełóż do mi-
seczki i udekoruj dodatkami. 

Zdrowie na języku

5 min

TRUSKAWKOWA 
KOMOSANKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
komosa ryżowa - 50 g
mleko roślinne - 200 ml
truskawka liofilizowana sproszkowana - 1 łyżka
ksylitol - 1 łyżeczka
mrożone truskawki - garść
biały mak - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Komosę przepłucz pod bieżącą wodą, a na-
stępnie lekko podpraż w rondelku. Kolejno 
zalej wodą i mlekiem. Dodaj ksylitol, zamie-
szaj i gotuj, aż komosa wchłonie cały płyn, (ok. 
15 min). Następnie wmieszaj z truskawką. Do 
miseczki wlej sok z odmrożonych truskawek, 
przełóż ugotowaną komosę, a na wierzchu 
ułóż truskawki i posyp ziarenkami maku.

Zdrowie na języku

20 min

polecamy!

RÓŻDŻKI SMAKU OWOCOWE 
(LIOFILIZOWANE OWOCE) BIO - HELPA
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OWIES
Kąpiel owsiana oczyści, wygładzi skórę i zrelaksuje. Pomoże 
przy leczeniu trądziku, egzemy i nadmiernej potliwości stóp. 
Owies jest zbożem często wykorzystywanym w kosmetykach 
naturalnych. Dedykowany do skóry wrażliwej, podrażnionej, 
skłonnej do alergii. Działa kojąco i przeciwzapalnie. Rege-
neruje i nawilża skórę. Pomaga w leczeniu ATS (atopowego 
zapalenia skóry), świądu, łuszczycy, trądziku pospolitego  
i różowatego. Tworzy barierę ochronną dla warstwy rogowej 
naskórka, zapobiega utracie wody.

DROŻDZE
Kąpiel zalecana dla osób z tłustą, jak i suchą skórą, także  
z łuszczycą. Drożdże zawierają duże ilości witamin z grupy B. 
Nawilżają, odżywiają skórę, oczyszczają i regenerują naskó-
rek. Kąpiel drożdżowa łagodzi objawy stresu.

Kąpiele w stylu eko
Ogromna produkcja przemysłowa (także kosmetyków) sprawia, że żyjemy w coraz bardziej 
toksycznym świecie. Konwencjonalne środki do pielęgnacji w większości zawierają szkodli-
we substancje. Często działają silnie drażniąco na oczy, wysuszają skórę i mogą powodo-
wać stany zapalne. Eko pielęgnacja to nie tylko dbałość o zdrowie, wygląd, samopoczucie,  
to także dbałość o Ziemię. Ponadto większość składników znajdziesz w swojej kuchni.

SOLE
Kąpiele z użyciem soli Espom i karnalitowej z Morza Martwe-
go mogą być lecznicze lub relaksacyjne. Pomagają w prze-
wlekłych schorzeniach, regenerują zmęczone ciało, niwelują 
skurcze mięśni.

SÓL KARNALITOWA z Morza Martwego zawiera największe stęże-
nie minerałów i pierwiastków śladowych. Karnalit jest to uwod-
niony, podwójny chlorek potasu i magnezu. Sól ma w swoim 
składzie także wapń, sód, chrom, cynk, mangan, miedź, żelazo. 
Sprawia wrażenie wilgotnej i oleistej za sprawą dużej zawarto-
ści magnezu. Służy do codziennej pielęgnacji skóry, wspomaga  
w leczeniu trądziku, grzybicy, leczenia nadmiernej potliwo-
ści stóp, pękania skóry pięt, łuszczycy, atopowego zapalenia 
skóry, reumatyzmu, bólów mięśni. Dobrze sprawdza się w re-
habilitacji, w walce z przemęczeniem i stresem.

Kąpiel owsiano-cynamonowa
Składniki: płatki owsiane - 1 kg, gorąca woda - 5 litrów,

cynamon - pół łyżeczki.

Przygotowanie: Do dużego garnka wsypać płatki 
owsiane i zalać 5 litrami ciepłej wody. Odstawić na 2-3 

godziny. Po upływie wskazanego czasu postawić na 
ogniu i doprowadzić do wrzenia. Następnie zmniejszyć 
ogień i gotować przez 30 minut. Przecedzić przez sito 
i wlać do wanny. Dodać pół łyżeczki cynamonu. Dolać 
wody do 1/3 wysokości wanny. Temperatura kąpieli  

nie powinna przekraczać 37°C.

Kąpiel z mąki owsianej
Składniki: mąka owsiana - 250 g, bawełniany woreczek.

Przygotowanie: Woreczek napełnić mąką owsianą  
i umieścić w wannie. Napełnić wannę wodą. Następnie 

wyżymać woreczek i odłożyć na bok. 

Kąpiel drożdżowa
Składniki: mleko - 1 szkl., świeże drożdże - 80 g.

Przygotowanie: W ciepłym mleku rozpuścić drożdże. 
Następnie doprowadzić do wrzenia. Zawartość wlać  

do wanny.

Kąpiele solankowe odprężające i relaksacyjne 
Stężenie soli w wodzie 0,1% - 1%.

Kąpiele fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne
Zalecane są roztwory od 1% do 3% - w kąpielach całko-
witych, a w kąpielach częściowych stóp lub dłoni do 6%. 
Np. na 5 litrów wody wsypuje się 150 g soli. Aby uzyskać 

3%, na 100 litrów wody w wannie należy wsypać 3 kg 
soli. Wodę można używać wielokrotnie, podgrzewać 

przed kolejną kąpielą.
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ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!
Przy pojawieniu się jakichkolwiek problemów np. mocne pie-
czenie, opuchlizna, zaczerwieniania, kąpiel należy przerwać. 
Przeciwwskazaniami do kąpieli solnych są: niewydolność 
sercowo-naczyniowa, owrzodzenie żylakowe, nadciśnienie, 
skłonność do krwawień, nowotwory, świeże rany pooperacyjne, 
choroba wieńcowa naczyń, niewydolność krążenia, świeżo prze-
byty zawał, nadczynność tarczycy, ciąża.

SÓL EPSOM I SODA OCZYSZCZONA 
Sól Epsom można spotkać pod nazwą: sól gorzka lub angiel-
ska. Ma właściwości lecznicze i pielęgnacyjne. W swoim składzie 
zawiera magnez, miedź oraz siarkę. Poprawia stan skóry trą-
dzikowej, łojotokowej, polecana przy łupieżu. Sól Epsom jest 
naturalną solą magnezową o zawartości czystego magnezu + 
9,7% zaś czystej siarki +12,9%. Soda oczyszczona ma działanie 
detoksykujące, zmiękcza naskórek, przywraca skórze wła-
ściwe PH. Kąpiel solankowa usuwa toksyny i metale ciężkie, 
relaksuje oraz łagodzi ból. Zalecana po wyczerpującym dniu. 
Często stosowana przez ludzi po długim locie samolotem, ma 
działanie rozkurczowe.

Kąpiele solankowe terapeutyczne 
stężenie soli 1% - 6%. Wykonywane 2-3 razy w tygodniu 
wieczorem, przed snem. Z czasem częstotliwość może 
wzrosnąć do 4-5 zwiększając stężenie procentowe soli. 
Efekty zaczniemy czuć już po 5 tygodniach. Po takiej 
kąpieli należy skórę opłukać wodą i lekko wysuszyć 

ręcznikiem. Pierwsze kąpiele powinny trwać 10 minut, 
następne wydłużając czas do 20 minut. Jeśli mamy 

warunki do przechowywania solanki można ją wykorzy-
stywać przez kilka dni.

Kąpiel z solą Epsom i sodą
Składniki: sól Epsom - 1/2 szkl., soda oczyszczona - 

1/2 szkl., 10 kropli ulubionego olejku eterycznego (np. 
lawendowego)

Przygotowanie: Wannę wypełnić gorącą wodą, dodać 
składniki. Zaleca się pić dużo wody w trakcie kąpieli,  
aby usunąć szkodliwe substancje przemiany materii.  

Po kąpieli ciało spłukać wodą i wetrzeć balsam.

KĄPIELE ŁAGODZĄCE

Kąpiel w siemieniu lnianym dla skóry atopowej 
Składniki: siemię lniane - 1/2 szkl., zimna woda - 1 litr.

Przygotowanie: Len wsypać do wody i zagotować. 
Zmniejszyć gaz i gotować aż powstanie konsystencja 

kisielu (ok. 20 minut). Wlać do wanny, uzupełnić wodą. 
Nie spłukiwać, delikatnie wytrzeć ręcznikiem.

Kąpiel łagodząca w krochmalu 
polecana szczególnie dla niemowląt i małych dzieci:

Skrobia łagodzi podrażnienia i zmiany skórne. Pielę-
gnuje, leczy otarcia i zaczerwienienia, a także łagodzi 

wysypkę wywołaną przez środki piorące ubranka.

Składniki i przygotowanie: 2 łyżki mąki ziemniaczanej 
rozpuścić w 1/2 szklance zimnej wody. Zawartość wlać 

do gotującej się wody, zagotować i zamieszać. Poswatały 
krochmal wlać do wanienki, dolać odpowiednią ilość 

wody. Kąpiel powinna trwać 5 minut.

JAK KLEOPATRA
Kąpiel z wykorzystaniem mleka koziego, krowiego, sojowe-
go lub mleka w proszku oraz oleju arganowego. Skóra staje  
się gładka i miękka. Zawarte w mleku tłuszcze działają na nią 
odżywczo, zapobiegają jej przesuszeniu.

Kąpiel mleczna
Składniki: dowolne mleko - 1 litr lub kilka łyżek mleka  
w proszku, olej arganowy - kilka kropli, miód - 2 łyżki 

Przygotowanie: Wszystkie składniki umieścić w wannie, 
wlać wodę niezbyt gorącą, aby nie wysuszyć skóry.

KĄPIELE ZIOŁOWE
Wyciszają i uspokajają. Zioła i mieszanki ziołowe dostarczą skórze 
witamin i minerałów. Substancje czynne zawarte w ziołach przyczy-
nią się do złagodzenia wielu dolegliwości. Polepszy się ukrwienie  
i elastyczność skóry. 
• Kąpiel dla urody należy przygotować minimum raz w tygodniu. 
• W przypadku dolegliwości skórnych i wskazań medycznych ką-

piele trzeba stosować 2 - 3 razy w tygodniu. 
• Czas trwania kąpieli rozluźniającej i relaksującej mięśnie wynosi 

15 minut w temperaturze 26 - 35°C. 
• Kąpiel hartująca i pobudzająca powinna trwać 3 minuty w wo-

dzie do 25°C. 
Przygotowanie: Najczęściej przygotowując kąpiel wykorzystuje  

się 3 - 5 łyżki mieszanki ziołowej. Tworząc mieszankę, zioła należy 
łączyć w równych proporcjach. Zioła wsypać do 2 - 3 litrów wrzątku 
i gotować około 5 minut. Odwar należy wlać do wanny wypełnionej 

wodą. Temperatura kąpieli nie powinna przekraczać 38°C. Zioła 
można także umieścić w bawełnianym woreczku i zawiesić pod stru-
mieniem gorącej wody. Można dodać kilka kropli olejków eterycz-

nych. Kąpiel powinna trwać nie dłużej niż 20 minut. 

MIESZANKI ZIOŁOWE NA RÓŻNE DOLEGLIWOŚCI

uspokajająca: 
melisa, chmiel, rumianek i lawenda oraz płatki róż
ułatwiająca zasypianie: 
lipa, majeranek, lawenda
ujędrniającą: 
rozmaryn, mięta, koszyczek rumianku, szałwia, lipa
przeciw cellulitowi: 
bluszcz, kwiaty czarnego bzu, owoce jałowca
przeciwtrądzikowa: 
kora dębu, szałwia, skrzyp, pokrzywa, lawenda, nagietek, czystek
detoksykująca: 
lipa, łopian, pokrzywa, melisa, malwa
regenerująca po treningu: 
szałwia, mięta, pokrzywa
łagodząca egzemę: 
szałwia, łopian, koniczyna łąkowa
przy łuszczycy: 
czystek i krwawnik 
przy grzybicy: tymianek, szałwia, nagietek, czystek

Anita Zegadło  - AZgotuj (Szef Kuchni)



MLEKO BEZ LAKTOZY 

(3,5% TŁUSZCZU) BIO - SOBBEKE

LEN BRĄZOWY (SIEMIĘ LNIANE)

 BIO - BIO PLANET

MIÓD WIELOKWIATOWY BIO 
 - BIO EUROPA

SÓL EPSOM (KĄPIELOWA)  - BATOM

OLEJ ARGANOWY KOSMETYCZNY BIO 

- ADAM’S FITNESS FOOD

OLEJEK ETERYCZNY LAVANDIN SUPER (LAWENDA 
POŚREDNIA) BIO - PHYSALIS

polecamy !
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SÓL KARNALITOWA (KĄPIELOWA) 

 - BATOM
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Z PASJI DO ZIELARSTWA
Pomysłodawcą i założycielem przedsiębiorstwa jest Mirosław 
Angielczyk, doktor na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii  
i Architektury Krajobrazu SGGW a przede wszystkim wielki mi-
łośnik i pasjonat ziół. Rośliny towarzyszyły mu od najmłodszych 
lat. Już w wieku 8 lat towarzyszył babci przy zbieraniu ziół na-
bierając doświadczenia w ich rozpoznawaniu oraz obróbce. 
Ogromne zainteresowanie tematyką zielarstwa, jej symboliki  
i obyczajowości, a w szczególności ziołolecznictwa oraz zdobyte 
wykształcenie w tym kierunku sprawiły, że Pan Mirosław zgro-
madził olbrzymią wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

To właśnie zioła, a zasadniczo ich deficyt na rynku były inspiracją 
do założenia w rodzinnej miejscowości, działalności specjalizują-
cej się w ich zbieraniu i przetwarzaniu. Większość surowców była 
i jest pozyskiwana metodami ekologicznymi ze stanu natural-
nego w okolicznych lasach należących do Nadleśnictwa Rudka 
przez wykwalifikowanych zbieraczy. 

POWIĘKSZANIE PORTFOLIO
W kolejnych latach w związku z dynamicznym rozwojem i wzro-
stem zainteresowania na produkty firma rozpoczęła pozyskiwa-
nie surowców od dostawców instytucjonalnych oraz z ekolo-
gicznych plantacji. Do oferty, oprócz ziół i mieszanek ziołowych, 
wprowadzono bogaty asortyment przypraw zarówno jednorod-
nych, jak również mieszanek przyprawowych, olei, przetworów 
owocowych i warzywnych, soków oraz kaw. Większość produk-
tów ma certyfikat ekologiczny, który firma posiada od ponad 20 
lat. Przy tworzeniu oferty korzysta się tu z mądrości poprzednich 
pokoleń oraz bogatej literatury o tematyce fitologicznej. Sukce-
sywnie przywraca na rynek produkty znane i stosowane przez 
naszych przodków np.: mąka z perzu i topinamburu czy kawa  
z żołędzi. 

Z RĘKĄ NA PULSIE
Dynamicznie reaguje również na panujące na rynku trendy.  
Tak powstała między innymi linia ekologicznych suplementów 
diety w kapsułkach. W przedsiębiorstwie nie stroni się również 
od zaskakiwania klientów produktami niepowtarzalnymi takimi 
jak m.in. pesto z jarmużu, portulaki i czosnku niedźwiedziego 
czy też najnowsza kolekcja herbatek na patyku. Przy współpra-
cy z gronem specjalistów od zdrowego żywienia, naukowców 
oraz lekarzy zostały opracowane suplementy diety w formie olei 
polecane dzieciom, dla mam, seniorom i dojrzałym kobietom. 
Bardzo dużą uwagę przykłada się do jakości asortymentu. Część 
produkcji nadal wykonywana jest ręcznie z najwyższą staranno-
ścią przez wykwalifikowanych pracowników.

Dary Natury
Firma Dary Natury została założona w 1990 roku w niewielkiej miejscowości Koryciny. Loka-
lizacja nie była przypadkowa, bowiem Podlasie to jeden z najczystszych i najbardziej dzie-

wiczych regionów o dużej bioróżnorodności i małej ilości zanieczyszczeń. To również  
na tych terenach, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie, od pokoleń pielęgnowano wiedzę 
w zakresie ziołolecznictwa i tradycję pozyskiwania ziół jako remedium na wiele schorzeń, 

jak również zarobkowo.

Założyciel Darów Natury - Mirosław Angielczyk. (fot. Ewelina Lewkowicz-Żmojda)



OCHRONA PRZYRODY
Dary Natury to firma, która kładzie duży nacisk na działania edu-
kacyjne w zakresie ochrony roślin oraz propagowania wiedzy 
zielarskiej. Misją firmy jest: „Ochrona zagrożonych gatunków 
ziół, kultywowanie tradycyjnego zielarstwa oraz wspieranie i roz-
wój upraw rolnictwa ekologicznego”. Dla zachowania możliwie 
najwyższej jakości skupowanych surowców i prawidłowych zbio-
rów ze stanu naturalnego sukcesywnie prowadzone są szkolenia 
zbieraczy ziół. Edukuje się i pomaga również rolnikom, przeko-
nując ich do zmiany gospodarstw i upraw na ekologiczne.

PODLASKI OGRÓD BOTANICZNY
W tym celu powstał Ośrodek Edukacji Przyrodniczej przy Podla-
skim Ogrodzie Botanicznym założonym w 2011 roku przez Pana 
Mirosława w Korycinach, w sąsiedztwie firmy Dary Natury, gdzie 
zatrudnieni są wyszkoleni ekolodzy, ogrodnicy oraz edukatorzy. 
Na obszarze ponad 15 hektarów zgromadzono prawie 1500 
roślin, w tym około 100 gatunków roślin zagrożonych wyginię-
ciem. Ogród posiada największą w Polsce i jedną z największych 
w Europie kolekcję roślin leczniczych. Co roku wiedzę na temat 
tradycji zielarskich poszerza tam również kilkanaście tysięcy od-
wiedzających z Polski i Europy, zarówno botaników i biologów, 
jak i osoby prywatne.

NIE TYLKO ZIOŁA
Firma stale i sukcesywnie rozwija swoją działalność. Zrealizowa-
ła w ramach projektu budowę nowej przetwórni owoców i wa-
rzyw, a także kompleksowo wyposażone laboratorium z bardzo 
nowoczesną aparaturą służącą do analizy surowców roślinnych.  
W najbliższym czasie planuje rozpocząć również produkcję na-
turalnych, ziołowych kosmetyków, a także realizację bardzo du-
żej inwestycji, a mianowicie budowę nowoczesnych magazynów, 
chłodni oraz przechowalni ekologicznych owoców i warzyw  
tak, aby były one dostępne przez cały rok.

Niewątpliwie Dary Natury to firma z dużym potencjałem bu-
dowana przez lata na solidnych filarach doświadczenia, zaan-
gażowania oraz niezwykłej pasji jej właściciela. Nieustająco  
i z sukcesami kontynuuje obrany już prawie 3 dekady temu kurs 
trzymając się tych samych wartości, czyli szacunku do tradycji 
oraz otaczającej natury.
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Herbatki ziołowe
Miłośnicy herbat uważają, że zawsze jest czas na herbatę i w tym 
stwierdzeniu kryje się bardzo dużo racji. Dobrze dobrana herbata po-
maga nam regulować rytm dobowy całego organizmu.
DOBRE ZAWSZE I DLA KAŻDEGO
Kiedy pogoda nie rozpieszcza, sięgamy po herbaty  
rozgrzewające. Napary ziołowe towarzyszą nam przez cały 
rok. Nie dość, że są smaczne, to dodatkowo mają różno-
rodne właściwości. W zależności od potrzeb lub nastroju 
możemy sięgnąć po orzeźwiającą miętę, uspokajającą me-
lisę, czy usuwającą z organizmu wodę pokrzywę.

ZIOŁA I MIESZANKI ZIÓŁ
Dawniej tylko nieliczni mieli wiedzę o prozdrowotnych 
właściwościach mieszanek ziołowych, dzisiaj ta wiedza jest  
już ogólnodostępna i wiele firm oferuje nam herbatki 
ziołowe dopasowane odpowiednio do naszych potrzeb. 
Większość sklepów ekologicznych posiada odrębny regał  
lub półkę z herbatami.
    Zacznijmy jednak od początku, czyli od tego, co kryje  
się pod pojęciem herbaty ziołowej. Jest to nic innego  
jak mieszanka ziela, liści i kwiatów w postaci jednoskład-
nikowej lub wieloskładnikowej. Najpopularniejsze herbaty 
jednoskładnikowe znamy chyba wszyscy (melisa, mięta, 
pokrzywa, rumianek czy czystek). Niektóre zioła, z któ-
rych możemy przyrządzić napar, dopiero od niedawna zdo-
bywają nasze uznanie. Są to: moringa, macha czy herbata 
gojnik i konopna, o wielu prozdrowotnych właściwo-
ściach. Natomiast szeroki wybór mieszanek wieloskładni-
kowych to głównie herbaty na trawienie, stres, sen, detox, 
dla matek karmiących czy dla najmłodszych. Polskie Dary 
Natury oraz zagraniczni producenci - Apotheke, Lebens-
baum czy Yogi Tea oferują ogromną różnorodność herbat, 
z których każdy znajdzie coś dla siebie. 

Większość herbatek ziołowych powinna być zaparzana  
w temperaturze 100°C przez ok. kilka minut. Świat herba-
tek ziołowych jest bardzo obszerny. Praktycznie na każ-
de schorzenie znajdziemy ziele wspomagające leczenie. 
Herbatka ziołowa to doskonały, w pełni naturalny sposób  
na poprawę funkcjonowania organizmu. Dzięki odpowied-
niemu zastosowaniu ziół poprawi się nasze samopoczucie, 
będziemy mieli więcej energii i zapewnimy kompleksowe 
wsparcie naszym organom wewnętrznym.

Jak wiemy dzisiejszy Konsument to zabiegany Konsument.  
Z tego powodu większość poszukuje gotowych mieszanek, 
idealnie pasujących do ich potrzeb. Prozdrowotne właści-
wości specjalnie wyselekcjonowanych ekologicznych ziół 
mają wpływ na wyrazisty smak, a także wszystko, co najlep-
sze natura ma do zaoferowania

polecam!

HERBATKA DLA DZIECI 
- NA PRZEZIĘBIENIE BIO g - APOTHEKE

Jakub Sosonowski
ekspert kategorii herbatki

HERBATKA Z KOSZYCZKÓW RUMIANKU 
- DARY NATURY

HERBATKA DETOX BIO
- YOGI TEA

HERBATKA GÓRSKA (GOJNIK) 
BIO - LEBENSBAUM

CZYSTEK (HERBATKA ZIOŁOWA) 
BIO - BIO PLANET



Bio Selection

bio herbatki 
dla dorosły

ch
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Zapraszamy do Czech, do świata, w którym miłość do natury łączymy z miłością do ziół.  
Z najwyższą starannością komponujemy ziołowe mieszanki do herbatek dla każdego,  

bo wierzymy, że to, co ekologiczne i pochodzące prosto z natury jest najlepsze, bez względu 
na wiek. Z powodzeniem w tradycję i rzemiosło potrafimy wkomponować innowacje.

SKĄD JESTEŚMY
Nasza firma leży niedaleko polskiej granicy u podnóży malow-
niczych Gór Orlickich w Czechach, które stanowią najwyższą 
część Sudetów Środkowych. Otoczenie nieskazitelnej natury 
stanowi dla nas niezwykłą inspirację. W każdej, stworzonej przez 
nas filiżance herbaty, którą zaparzysz, znajdziesz sztukę, naukę  
i technologię, które łączymy w produktach specjalnie dla Ciebie. 
Wlewamy w nie kunszt, doświadczenie i rzemiosło. Wierzymy, 
że znajomość ziół i zamiłowanie do natury jest najlepszym spo-
sobem na życie nie tylko dla nas.

NASZA GWARANCJA
Gwarantujemy naturalną żywność z przyjaznych dla środowi-
ska ekologicznych upraw, prowadzonych zgodnie z przepisa-
mi UE, które są często sprawdzane przez ABCERT [Ekologicz-
na jednostka certyfikująca, która między innymi dzięki udanej 
współpracy z takimi organizacjami, jak Bioland, czy Demeter 
zbudowała sobie silną pozycję na rynku Bio: Niemiec, Czech 
oraz Włoch. - przyp. red.]. Nasze specjalnie wyselekcjonowane, 
ekologiczne przyprawy i inne składniki gwarantują wyjątkowo 
wysoką jakość i niepowtarzalny smak. Każda torebka herbaty 
przechodzi kontrolę jakości i jest starannie pakowana, by za-
gwarantować świeżość aktywnych składników. Nie idziemy  
na żadne kompromisy i nie mamy nic do ukrycia, kładziemy na-
cisk na jakość oraz dokumentowanie pochodzenia składników.  
To wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie zachować niezmien-
nie wysoki standard naszych produktów, który od lat doceniają 
nasi Klienci.

TROCHĘ HISTORII
Firma Mediate została założona w 1996 roku przez Josefa Ko-
diteka jedynego właściciela firmy. Josef od zawsze interesował 
się naturą i ekologicznym rolnictwem. Na początku zajmo-
wał się wyłącznie produkcją herbaty – później doszły do tego 
głównie produkty farmaceutyczne (superfoodsy – syropy, 
błonniki itp.). Dziś współpracujemy z głównymi farmaceutycz-
nymi dystrybutorami w Czechach (Phoenix, Alliance, Pharmos 
itd.), eksportujemy nasze produkty do wielu krajów Unii Eu-
ropejskiej, a nawet poza nią, m.in. do, Kanady, Stanów Zjed-
noczonych. Wykonujemy także wiele projektów marek wła-
snych. Innowacje u nas idą w parze z tradycją, przykładowo  
nie zrezygnowaliśmy z produkcji ręcznej.

Siedziba Apotheke znajduje się w Czechach.

Zakład produkcji. Tu nowoczesna technologia łączy się z tradycją.
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CO OFERUJEMY
Nasze najlepiej sprzedawane produkty to herbatki dla dzieci. 
Posiadamy również herbatki dla kobiet w ciąży oraz karmiących 
mam. W Polsce możemy wybierać spośród blisko dwudziestu 
ziołowych i owocowych herbatek dla dzieci, ale nie tylko. 

• Bardzo ciekawą pozycją jest ekologiczna herbatka  
na przeziębienie to propozycja dla dzieci powyżej 9 mie-
siąca życia. Mieszanka ziół sprawdzi się przy przeziębie-
niach, jej składniki to kwiatostan lipy, owoc bzu czarnego, 
rumianek, liść maliny, mięty pieprzowej i owoc rokitnika.

• Herbatka dla matek karmiących to ekologiczna mieszan-
ka ziela rutwicy, melisy z owocami kopru włoskiego, kmin-
ku zwyczajnego i anyżu, która wspomoże laktację. 

• Dla osób dbających o dobrą kondycję organizmu poleca-
my herbatkę oczyszczającą z niepożądanych produktów 
przemiany materii, wśród składników znajdziemy znane  
z licznych zalet: liście brzozy, mięty, owoce dzikiej róży, ko-
pru włoskiego, ziele nawłoci i kwiaty nagietka. 

• Natomiast picie herbaty rokitnikowej z dodatkiem mięty  
i pomarańczy o odświeżającym smaku, będzie wskazane 
podczas zwiększonej aktywności fizycznej, ponieważ jej 
skład stymuluje mechanizmy obronne organizmu ludzkie-
go. 

• Wspomagająco na uregulowanie krążenia krwi polecamy 
herbatkę gryczaną z rokitnikiem. 

• W ofercie znajdziemy także „zwykłą” zieloną, chińską her-
batę o nieocenionych właściwościach. 

• W portfolio Apotheke znajdziemy również błonnik (łuski 
babki płesznik) wspomagający trawienie.

• Syrop dla dzieci z babki lancetowatej i dzikiej róży bio  
oraz syrop dla dzieci z tymianku i dzikiej róży - Apo-
theke polecamy przy przeziębieniu oraz problemach  
z oskrzelami. Syropy można podawać dzieciom już od 12 
miesiąca życia.

Pokrótce wymieniliśmy część produktów, jednak zachęcamy  
do zapoznania się z całą ofertą Apotheke w najlepszych skle-
pach ekologicznych.

polecamy!
HERBATA ZIELONA CHIŃSKA 

EKSPRESOWA BIO 
 - APOTHEKE

(w torebkach)
 
 

polecamy!
HERBATKA DLA DZIECI - DZIKA 

RÓŻA I ROKITNIK BIO
- APOTHEKE

(w torebkach)
 
 

CO NOWEGO?
• Jeśli chcesz popracować nad odpornością swoich dzieci, 

idealną pozycją będzie bio herbatka z dzikiej róży i ro-
kitnika. W składnikach znajdziesz także uspokajające ziele 
melisy, liść mięty pieprzowej, ziele nawłoci i kwiat nagietka.

• Picie tej herbatki jest wskazane podczas zwiększonej ak-
tywności fizycznej, stymuluje mechanizmy obronne orga-
nizmu ludzkiego. W składnikach oprócz rokitnika, mięty i 
pomarańczy znajdziesz także kawałki jabłka, owoce dzikiej 
róży i hibiskusa.

polecamy!
HERBATKA DLA MATEK

 KARMIĄCYCH BIO 
- APOTHEKE

(w torebkach)
 

polecamy!
HERBATKA DLA MATEK

 KARMIĄCYCH BIO 
- APOTHEKE

 
(w torebkach)

Poczuj radość w każdej torebce... na zdjęciu uśmiechnięta załoga Apotheke.
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Z     
na ratunek pszczołom!

Zapewne zauważyliście już, że aktualnie dużo mówi się o pszczołach  
– niestety z niepokojących przyczyn.

Pszczoły stały się symbolem wymie-
rającego bogactwa gatunków, a tym 
samym zagrożenia naszego ekosystemu, 
ponieważ jako owady zapylające w znacz-
nym stopniu odpowiadają za rozmnaża-
nie się różnorodnych roślin. 80% rodzi-
mych roślin użytkowych potrzebuje 
pszczół dla przenoszenia pyłków!

CZY WIESZ, ŻE...?
Pszczoła jest jednym z najważniejszych  
zwierząt, które przyczynia się do produk-
cji żywności. Wydajnie zapylając rośliny, 
owady zapewniają nam obfite zbiory  
i ekologiczną różnorodność gatunków!

OWADY WYMIERAJĄ!
Ilość zwierząt zapylających, takich jak mo-
tyle, muchy, trzmiele czy żuki zmniejsza 
się corocznie o 2 %.

CZŁOWIEK JAKO SPRAWCA 
WYMIERANIA PSZCZÓŁ
Ze względu na współdziałanie różnych 
czynników, przestrzeń życiowa pszczół 
zanika, ponieważ:
• Intensywna zabudowa prowadzi  

do „zasklepienia” powierzchni, gdzie 
nie ma miejsca na tereny zielone  
z roślinami przyjaznymi dla pszczół!

• Na terenach rolnych pszczoły  
nie znajdują pod dostatkiem poży-
wienia ze względu na coraz więcej 
upraw monokulturowych w miejsce 
upraw mieszanych. Monokultury po-
wodują, że przez krótki czas wszyst-
ko kwitnie, ale później nie ma już po-
żywienia dla pszczół! 

• Gdy brakuje różnorodnych gatun-
ków roślin, pszczoły często nie znaj-
dują potrzebnego im pożywienia. Na 
przykład uprawa ich ulubionych ro-
ślin może nie jest opłacalna i nie jest 
już stosowana.

• Również zastosowanie pestycydów 
w rolnictwie dodatkowo przyczynia 
się do wymierania pszczół. 

EKOLOGICZNE ROLNICTWO 
W JAKOŚCI DEMETER
Firma MOGLi zdecydowanie wypowiada 
się za uprawami mieszanymi, stosowa-
nymi również w ekologicznym rolnictwie 
Demeter!

W rolnictwie biodynamicznym, stoso-
wane są preparaty zawierające korę 
dębu. Zawiera ona kwas taninowy, 
który odpędza owady.

Ponadto dzięki hodowlom regional-
nym, stowarzyszenie Demeter angażuje  
się na rzecz bogactwa gatunków.

ŁĄKI DLA PSZCZÓŁ!
Pragniemy pomóc zachować przestrzeń 
życiową owadów. Dlatego też firma  
MOGLi postanowiła nieodpłatnie rozda-
wać saszetki z nasionami, ponieważ pięk-
nie kwitnące łąki oferują pszczołom dużo 
pożywienia! Nawet gdy nie posiadacie 
balkonu czy ogródka, możecie rozsiewać 
przyjazne dla pszczół nasiona od MOGLi 
na nieużytkach.

PAMIĘTAJCIE:  NIE KAŻDY KWIAT 
JEST ODPOWIEDNI DLA PSZCZÓŁ 
Owady potrzebują roślin dostarczających 
szczególnie dużo nektaru. Kwiaty takie jak 
pelargonie o „pełnych” kwiatach nie na-
dają się, ponieważ w nich, zamiast pylni-
ków dostarczających pyłku, wyhodowano 
płatki. Wprawdzie kwiaty te pięknie wy-
glądają, ale owady zbierające pyłek tutaj 
go nie znajdą!

ROŚLINY LUBIANE PRZEZ PSZCZOŁY:

Drzewa:
drzewa owocowe, wierzby, lipy, klony, 

kasztanowce

Krzewy: 
róże, głóg, krzewy owoców jagodowych, 

tarnina

Pnącza: 
bluszcz, klematis, dzikie wino 

Byliny i rośliny cebulowe: 
konwalia, nasturcja, lawenda, mak 

ozdobny, ozdobne rośliny kapustowate, 
krokusy, jeżówki

Zioła: 
tymianek, szczypior, szałwia, melisa, 

czosnek niedźwiedzi

oraz: 
słoneczniki, dalie, malwy, chabry, ko-

cimiętka

MOGLI Z NASIONAMI KWIATÓW!

NASIONA KWIATÓW 

DLA PSZCZÓŁ



Oprócz wysiewu roślin przyjaznych dla pszczół, są jeszcze 
inne możliwości wspierania tych owadów:

BUDOWA SKRZYNEK LĘGOWYCH
Z łatwością można zbudować (lub kupić) hotele dla owadów. 
W ten sposób stwarza się dla pszczół miejsca lęgowe chroniące 
je przed zagrożeniami z zewnątrz. Jako pomoc lęgowa mogą 
posłużyć też rurki z bambusa, obumarłe pnie drzew lub gałęzie. 
Wystarczy nawiercić kilka otworków.

WSPIERANIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO DEMETER
Każdy zakup produktów Bio lub Demeter to ważny wkład do za-
chowania bogactwa gatunków i funkcjonowania rolnictwa eko-
logicznego bez chemii, chroniącego przestrzeń życiową pszczół. 

Ponadto wytyczne Demeter co do hodowli pszczół są jedynymi 
wytycznymi pszczelarskimi uwzględniającymi naturalny sposób 
życia pszczół. Trwa to wprawdzie dłużej, jednak pszczoły mogą 
dzięki temu wykonywać swoją naturalną pracę.

Jako że pszczoły pszczelarzy Demeter, aby zebrać nektar latają 
do kwiatów w odległości do 3 km od ula, zapylają wszyst-
kie rośliny, nie tylko na terenach upraw ekologicznych czy 
biodynamicznych. Pszczoły miodne mają ogromne znaczenie 
dla zachowania i rozwoju płodności – w szczególności jednak 
wspierają w pracy rolników i ogrodników stosujących uprawy 
biodynamiczne.

POSTAW NA MOGLI!
Marka MOGLi to naturalne bio produkty z niewielkiej ilości 
składników, alternatywnie słodzone, całkowicie bez aromatów  
i niepotrzebnych dodatków. Nasze produkty według standar-
dów Demeter, nie tylko oferują Ci szczególne doznania smako-
we, lecz także umożliwiają poprzez każdy zakup wspieranie 
rozwoju rolnictwa ekologicznego, a tym samym zachowanie 
różnorodności gatunków owadów.
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Pomóż Pychotce odnaleźć jej ulubione, ekologiczne przekąski z serii BIOMINKI! 
Przejdź labirynt (biała ścieżka) od startu do mety uważając na groźnego 
Pana Pestycyda! 
Uwaga! Nie możesz przejść przez zablokowaną przez niego ścieżkę! 
Pozostałe Biominki wskażą Ci drogę - poznaj ich imiona :)

LABIRYNT z Biominkami

KONKURS!!!
Przejdź cały labirynt i wyślij nam zdjęcie prawidłowo przebytej ścieżki od startu do mety na maila: 
konkurs@gotujwstylueko.pl do dnia 30.09.2019 r. wpisując w tytule maila: LABIRYNT Z BIOMINKAMI. 
Z nadesłanych zgłoszeń wylosujemy 8 zwycięzców, którzy otrzymają zestaw produktów BIOMINKI 
o wartości 50 zł każdy. Zwycięzców ogłosimy na naszym facebooku: 
www.facebook.com/gotujwstylueko/ oraz na łamach kolejnego numeru pisma.
Pełny regulamin konkursu dostępny jest na www.gotujwstylueko.pl
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Źródła artykułów oraz przepisy kulinarne  
autorstwa użytkowników portalu są dostępne na: 

gotujwstylueko.pl

Skontaktuj się ze swoim  
przedstawicielem handlowym  

Bio Planet S. A.

Prowadzisz sklep 
 z żywnością bio i chciałbyś 

 otrzymywać bezpłatny magazyn

?

Papier użyty do produkcji 
magazynu pochodzi z lasów 
gospodarowanych zgodnie 
z najwyższymi standardami 
ochrony środowiska 
i poszanowaniem wartości 
społecznych.

Wszystkie numery magazynu w formie 
elektronicznej są stale dostępne na: 

gotujwstylueko.pl

Jesteś nowym Czytelnikiem? 
Przeoczyłeś ostatnie wydanie, 
a może któryś numer zaginął  

w akcji?

Nic straconego!

Kolejny numer                    
ZIMA 2019 / 2020  już od grudnia
w Twoim ulubionym sklepie eko!
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Zamieszczaj przepisy, 
zbieraj punkty 
i wymieniaj 
na bio nagrody!

Eko Newsy: w październiku szykuj się na Targi!

NATURA FOOD & beECO to największe wydarzenie branży produk-
tów bio organizowane od wielu lat w Łodzi. Wyróżniająca się ilość 
Wystawców (ponad 350), imponująca oferta eko produktów, czo-
łowi eksperci, bogaty program imprez towarzyszących dla branży 
i konsumentów oraz przyjazna atmosfera to znaki szczególne tego 
Wydarzenia.

Tegoroczna edycja umożliwi wszystkim Wystawcom rozwój 
biznesowy w oparciu o platformę B2B, która będzie dostęp-
na po raz pierwszy podczas targów NATURA FOOD & beECO. 
II Kongres Ekobranży organizowany przy współpracy redak-
cji czasopism Biokurier, Ekodostawcy i Gotuj w stylu eko.pl 
dostarczy najświeższych informacji dla branży i właścicieli skle-
pów ekologicznych, nie zabraknie również ciekawych tematów 
z zakresu marketingu i wizerunku, które zostaną omówione 
podczas BIObiznes Forum. Dla wszystkich konsumentów i mi-
łośników zdrowego stylu życia oferta targów będzie niezwykle 
ciekawa i bogata. IV Forum Alergii z tematem glutenu na cze-
le, warsztaty Zrób to sam, zero waste, pokazy kulinarne, maki-
jaż naturalny z PINK MINK Studio, edukacja i wiedza z zakresu 
czytania etykiet to tylko wybrane atrakcje, które będą dostęp-
ne dla wszystkich odwiedzających. Jedno jest pewne… będzie  
się działo! 
Serce ekologii zabije w Łodzi w dniach 18-20 października 
– tu po prostu trzeba być!

NATURA FOOD
&beECO
w ŁodziBIOEXPO Warsaw otwierają zupełnie nową erę dla BIO konsu-

mentów. W terminie 11-13 października 2019 r. w Ptak Warsaw 
Expo wszystko będzie w jakości BIO, EKO, ORGANIC i naturalnej.

Piątek i sobota to dni przeznaczone szczególnie dla przed-
stawicieli biznesu, na spotkania z kupcami, nawiązywanie re-
lacji biznesowych. Konsumenci najwięcej znajdą dla siebie w 
niedzielę. Tego dnia ambasadorzy ekologicznego stylu życia: 
Katarzyna Bosacka, Mama Alergika Gotuje oraz Grzegorz 
Łapanowski będą opowiadać, gotować, doradzać i przeko-
nywać do zmiany swoich nawyków żywieniowych i stylu życia 
poprzez wykluczenie produktów konwencjonalnych na korzyść 
tych w jakości BIO. Będzie można zrobić zakupy na BioBaza-
rze Special Edition, zjeść BIO brunch, napić się ekologicznych 
napojów. Na wspólne gotowanie zaprasza Fundacja Szkoła  
na Widelcu, która od lat pracuje na rzecz dobrego żywienia 
pokazując dzieciom jak jeść zdrowo i smacznie.

W ramach targów odbędzie się trzydniowy Kongres BIOEXPO, 
podczas którego kompleksowo zostanie podjęta tematyka 
rolnictwa i żywności ekologicznej, organicznych i naturalnych 
kosmetyków oraz środków czystości. Eksperci i praktycy dys-
kutować będą również o zdrowiu, zagrożeniu jakie cywilizacja 
konsumpcyjna niesie dla naszej Planety i na wiele innych te-
matów.

Więcej informacji znajduje się na www.bioexpo.pl i na profi-
lach na Facebooku i Instagramie: bioexpo.warsaw.
Zapraszamy!

BIOEXPO 
Warsaw 
Nowe spojrzenie, 
nowe możliwości, 
nowe perspektywy!



Partner Strategiczny:Patronat honorowy: Targi wspiera: Partner medialny branżowy:Partner branżowy:Partner Targów:

Patronat medialny: Logo Farma Zdrowia   #TAV 1
january 2017 

NaturaSì

Organic farma zdrowia choice 2

Organic farma zdrowia choice 1

Organizator:

Największe targi dla 
branży BIO w Polsce!
Nie możesz przegapić tego wydarzenia! 

PONAD 2000 MAREK W JAKOŚCI BIO

KONGRES BIOEXPO

SPOTKANIA B2B i HOSTED BUYERS

NAJWIĘKSZA BIO RESTAURACJA W POLSCE

STREFA NOWOŚCI

JOB CENTER

ZAPLANUJ Z NAMI NIEDZIELĘ!

    • holistycznie o biznesie ekologicznym 
    • spotkania z ambasadorami targów

    - Katarzyna Bosacka
    - Mama Alergika Gotuje
    - Grzegorz Łapanowski

    • porady i konsultacje specjalistów, dietetyków, wizażystów
    • warsztaty i pokazy kulinarne

    • wegetarianizm, weganizm
    • zero waste
    • fair trade
    • ekologiczne opakowania
    • biodegradowalne naczynia jednorazowe

    • BioBazar Specjal Edition – tu zrobisz zakupy, napijesz się BIO kawy i zjesz  
wypiekane na miejscu świeże bułeczki 

    • BioRestauracja – zaprasza na BIO śniadanie, brunch i inne smakołyki

    • znajdź pracę w sektorze ekologicznym

www.bioexpo.pl bioexpo.warsaw bioexpo.warsaw






